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Yleiskeskustelu 
Valmistava keskustelu As 
iantunt ij akuulemisen 
päättäminen 
Asiantuntijoiden kuuleminen -
lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 
oikeusministeriö (K) Vastine 
Kirjallinen lausunto      Valtakunnansyyttäjänviraston, 
merk. saapuneeksi Suomen Kuntaliiton ja 

Pro-Tukipiste ry:n kirjalliset 
lausunnot. 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

LaV 
Täysistunto 
07.02.2006 

HaVL 24/2006 vp 
06.06.2006 

HaVL 24/2006 vp 

HaVL 24/2006 vp 



 

 

työministeriö (K) -rikosylikomisario Kari 
Tolvanen Helsingin kihlakunnan 
poliisilaitos (K) 

23.05.2006 
 
 
 
 
 
 

23.05.2006 
 
 
 

19.05.2006 

 
 
 
 
 
 
 

Käsittely 

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto 
ry:n   ja Poliisi-, ulosotto-, 
syyttäjä- ja 

maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry:n 
kirjalliset lausunnot. Merkitään, ettei Poliisin 
lääninjohdon viranhaltijat ry:llä ollut lausuttavaa. 
Asiantuntijoiden kuuleminen -lakiasiain sihteeri 
Johanna Sirkiä Seksialan Liitto SALLI ry (K) -
toiminnanjohtaja Jukka Kuikanvirta Sexpo säätiö (K) 
Kirjallinen lausunto      Tasa-arvoasiain 
merk. saapuneeksi neuvottelukunnan kannanotto 

8.12.2005. 

 
19.05.2006       -Käsittely- Asiantuntijoiden kuuleminen 

-ylitarkastaja Anne Hujala sosiaali- 
ja terveysministeriö (K) -
rikostarkastaja Jaakko Christensen 
keskusrikospoliisi (K) 

16.05.2006        Käsittely Asiantuntijoiden kuuleminen 
-lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 
oikeusministeriö (K) 
-apulaispoliisipäällikkö Rauno Sintonen 
sisäasiainministeriö (K) 

-rikososaston johtaja, rikosylitarkastaja Jouko Salo 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K) 
-professori Ari-Matti Nuutila (K) 
-professori Terttu Utriainen (K) 
08.02.2006 Asian ilmoittaminen 

Ilm. vkaan saapuneeksi   Lausunto annetaan LaV:lle 
(lausunto) 
Saap. lausuntoa varten 

Asian valiokuntakäsittely 
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Täysistunto lähettänyt 07.02.2005 lakivaliokuntaan mietintöä varten Täysistunto 
lähettänyt 07.02.2006 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten Lakivaliokunta lähettänyt 
07.03.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten 
Käsittelyyn yhdistetty     LA 22/2004 vp LA 52/2004 vp 
aloitteita 
 

Lakivaliokunta 
Saapunut 07.02.2005 
 

KäsittelvvaUieet 
 

08.02.2006 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 
Käsittely 

08.02.2006    Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi: 
- LA 22/2004 vp, LA 52/2004 vp 

09.02.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K) 
- poliisitarkastaja Mikko Lampikoski, sisäasiainministeriö (K) 
- ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali-ja terveysministeriö (K) 
- johtava kiUakunnansyyttäjä Jouko Nurminen, 
Valtakunnansyyttäjänvirasto (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin 
kirjallinen lausunto. 
Merkitty saapuneeksi 
- tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kirjallinen lausunto. 17.02.2006    

Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hovioikeudenneuvos Mats Wiklund, Helsingin hovioikeus (K) 

- hovioikeudenneuvos Allan Ahnger, Turun hovioikeus (K) 
- käräjätuomari Ulla Lahtinen, Helsingin käräjäoikeus (K) 
- käräjätuomari Aulikki Stenbäck, Tampereen käräjäoikeus (K) 
- käräjätuomari Kimmo Simola, Turun käräjäoikeus (K) 23.02.2006    

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta. 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- kihlakunnansyyttäjä Vilja Kutvonen, Helsingin kihlakunnan 
syyttäjänvirasto (K) 
- johtava kihlakunnansyyttäjä Jouko Nurminen, Tampereen 
kihlakunnan syyttäjänvirasto (K) 
- rikosylitarkastaja Jouko Salo, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K) 
- apulaispoliisipäällikkö Kari Puolitaival, Turun kihlakunnan 
poliisilaitos (K) 
Merkitty saapuneeksi 
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- Tampereen kihlakunnan poliisilaitoksen kirjallinen lausunto. Merkitty 
saapuneeksi 

- Turun kihlakunnan syyttäjänviraston kirjallinen lausunto. 
 

Asiantuntijoiden kuuleminen 
- vs. pääsihteeri Kirsti Suoranta, Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry (K) 
- professori Johanna Niemi-Kiesiläinen, (K) 

03.03.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- professori P.O. Träskman, (K) 

07.03.2006    Merkitty saapuneeksi 
- professori Mikael Hidenin ja oikeustieteen tohtori Pekka Länsinevan 
kirjalliset lausunnot. 
Pyydetty lausunto: 
-PeV 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, Pro-tukipiste ry (K) 
- lakiasiain sihteeri Johanna Sirkiä, Seksialan Liitto SALLI (K) 

- tutkija Anna Kontula, (K) 
 

Asiantuntijoiden kuuleminen 
- pääsihteeri Tanja Auvinen, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry (K) 
- professori Pekka Koskinen, (K) 
- professori Raimo Lahti, (K) 

 

- professori Ari-Matti Nuutila, (K) 
16.03.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ärnnessakkunnig/eriryisasiantuntija Gunilla Ekberg, 
21.03.2006    Päätetty jatkokäsittelystä. 
24.03.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- tutkija Maria Lohikivi, (K) 
31.03.2006    Merkitty saapuneeksi 

- tasa-arvovaltuutetun ja dosentti Tapio Lappi-
Seppälän kirjalliset lausunnot. 
Merkitty saapuneeksi 
- Suomen Riian suurlähetystön muistio 

27.3.2006. 05.04.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- kriminalinspektör/rikostarkastaja Kajsa 

Wahlberg, (K) 07.04.2006    Todettu 
asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

Pyydetty lisäselvitys: 
- sisäasiainrninisteriöltä ja sosiaali-ja 

terveysministeriöltä. 20.04.2006    Merkitty saapuneeksi 
- sosiaali- ja 

terveysministeriön lisäselvitys. 23.05.2006    
Merkitty saapuneeksi 

Käsittely 
28.02.2006 

Käsittely 
09.03.2006 
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-PeVL 
17/2006 vp. 24.05.2006    
Merkitty saapuneeksi 

- Seksialan Liitto SALLI ry:n 
lisälausunto. 30.05.2006    Merkitty 
saapuneeksi 

- sisäasiainministeri
ön lisäselvitys. 30.05.2006    
Merkitty saapuneeksi 

- oikeusministeriön vastine. 
 

Perustuslakivaliokunta 
Saapunut 07.03.2006 
Käsittely päättynyt 19.05.2006 PeVL 17/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 

Asian ilmoittaminen 
09.03.2006    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista 

varten. Käsittely 
07.04.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K) 
- professori Pekka Koskinen, (K) 
- professori Veli-Pekka Viljanen, (K) 
- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa 
Nieminen, (K) Päätetty 
lisäasiantuntijoiden kutsumisesta. 
- kuultaviksi professori Hiden, OTT Länsineva 

ja OTL Saksiin 05.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- professori Mikael Hiden, (K) 
- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka 

Länsineva, (K) 05.05.2006    Merkitty saapuneeksi 
- OTL Maija Saksimin 

kirjallinen lausunto 12.05.2006    
Yleiskeskustelu 

- lausuntoluonnos 
12.05.2006    Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
16.05.2006 Jatkettu 
yleiskeskustelu 18.05.2006 
Jatkettu yleiskeskustelu 
19.05.2006    
Yksityiskohtainen käsittely 

Valmistunut: 
-PeVL 17/2006 vp 
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Hallintovaliokunta 
Saapunut 07.02.2006 
Käsittely päättynyt 06.06.2006 HaVL 24/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 

Asian ilmoittaminen 
08.02.2006 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon 

antamista varten. Käsittely 
16.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K) 
- apulaispoliisipäällikkö Rauno Sintonen, sisäasiainministeriö (K) 
- rikososaston johtaja, rikosylitarkastaja Jouko 
Salo, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K) 
- professori Ari-Matti Nuutila, (K) 

 

- professori Terttu 
Utriainen, (K) 19.05.2006    
Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali-ja terveysministeriö (K) 
- rikostarkastaja Jaakko Christensen, 
keskusrikospoliisi (K) Merkitty saapuneeksi 
- Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 

kannanotto 8.12.2005. 23.05.2006    Asiantuntijoiden 
kuuleminen 

- lakiasiain sihteeri Johanna Sirkiä, Seksialan Liitto SALLI ry (K) 
 

- toiminnanjohtaja Jukka Kuikanvirta, 
Sexpo säätiö (K) Merkitty saapuneeksi 
- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n ja Poliisi-, 
ulosotto-, syyttäjä-ja maistraattilakimiesten 
edunvalvontajärjestö PUSH ry:n kirjalliset lausunnot. 
Merkitään, ettei Poliisin lääninjohdon viranhaltijat 
ry:llä ollut lausuttavaa. 

24.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- erikoissuunnittelija Tero Mikkola, työministeriö (K) 

- rikosylikomisario Kari Tolvanen, 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- Valtakunnansyyttäj änviraston, Suomen 
Kuntaliiton ja Pro-Tukipiste ry:n kirjalliset 
lausunnot. 

31.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, 
oikeusministeriö (K) Todettu 
asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
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06.06.2006    Yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- HaVL 24/2006 vp 
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HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 
/2006 vp 
 

Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen ihmiskauppaa ja 
maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien 
lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja 
järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta 

 

Lakivaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen kansainvä-

lisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopi-

muksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen 

hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-

sesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta (HE 

221/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi lakivaliokuntaan samalla määrännyt, että 

hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto lakivaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö 

- apulaispoliisipäällikkö Rauno Sintonen, sisäasiainministeriö 

- ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali- ja terveysministeriö 

HE 221/2005 vp Versio 0.1 
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- erikoissuunnittelija Tero Mikkola, työministeriö 

- rikostarkastaja Jaakko Christensen, keskusrikospoliisi 

- rikososaston johtaja, rikosylitarkastaja Jouko Salo ja rikosylikomisario Kari Tolvanen, 

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 

- lakiasiain sihteeri Johanna Sirkiä, Seksialan Liitto SALLI ry 

- toiminnanjohtaja Jukka Kuikanvirta, Sexpo säätiö 

- professori Ari-Matti Nuutila 

- professori Terttu Utriainen. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet: 

- Valtakunnansyyttäjänvirasto 

- Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 

- Suomen Kuntaliitto 

- Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö 

PUSHry 

- Pro-Tukipiste ry 

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että seksuaalipalvelujen ostaminen 

olisi yleisesti rangaistavaa. Mainittuun rikokseen syyllistyisi se, joka lupaamalla tai 

antamalla korvauksen saa toisen ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan 

seksuaaliseen tekoon, jollei teko ole rangaistava ankarammin rangaistavana seksu-

aalipalvelujen ostamisena nuorelta. Seksuaalipalvelujen ostamisesta tuomittaisiin myös 

se, joka käyttää seksuaalipalveluita, joista toinen on luvannut tai antanut korvauksen. 

Seksuaalipalvelujen ostamisesta tuomittaisiin rangaistukseksi sakkoa tai enintään kuusi 

kuukautta vankeutta. Seksuaalipalvelujen ostamisen yritys olisi rangaistava. 
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Järjestyslakiin ehdotetaan tehtäväksi uudesta rangaistussäännöksestä johtuvat 

muutokset. Seksuaalipalvelujen ostaminen yleisellä paikalla ei olisi enää rangaistavaa 

järjestysrikkomuksena. Seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta koskevaan rikoslain ran-

gaistussäännökseen lisättäisiin tekomuodoksi toisen henkilön korvaamien seksuaalipal-

velujen käyttäminen. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että eduskunta hyväksyisi Yhdistyneiden Kansa-

kuntien kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen yleissopimuksen ihmis-

kauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevat New Yorkissa 15 päivänä marras-

kuuta 2000 tehdyt lisäpöytäkirjat, jotka ehdotetaan saatettaviksi voimaan blankettilaeil-la. 

Suomi on allekirjoittanut lisäpöytäkirjat 12 päivänä joulukuuta 2000. Yleissopimus on 

tullut Suomessa voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2004. Lisäpöytäkirjojen kansallinen 

voimaansaattaminen ei enää edellytä Suomen lainsäädännön muuttamista, kun kri-

minalisointivelvoitteet on toteutettu jo aikaisemmin. 

Seksuaalipalvelujen ostamiseen liittyvät lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 

mahdollisimman pian. Ihmiskauppaa koskeva lisäpöytäkirja on tullut kansainvälisesti 

voimaan 25 päivänä joulukuuta 2003 ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskeva lisä-

pöytäkirja 28 päivänä tammikuuta 2004. Lisäpöytäkirjat tulevat kansallisesti voimaan 

kolmantenakymmenentenä päivänä ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamisesta. 

Molempien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamista koskevat lait ovat tarkoitetut tulemaan 

voimaan samana ajankohtana kuin lisäpöytäkirjat tulevat kansallisesti voimaan. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan seksuaalipalvelujen ostamisen yleistä kriminalisointia. 

Lisäksi ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden 

vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa koskevan 

lisäpöytäkirjan sekä lakiehdotuksen lisäpöytäkirjaan sisältyvien lainsäädännön alaan 

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 
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Valiokunta on tarkastellut tässä lausunnossaan hallituksen esitykseen sisältyvää 

seksuaalipalvelujen ostamisen yleiseen kriminalisointiin liittyvää sääntelyehdotusta toi-

mialansa näkökulmasta. Seksuaalipalveluiden ostamisen kriminalisoinnin osalta esitys 

perustuu oikeusministeriön asettaman työryhmän osamietintöön. 

Oikeusministeriön työryhmä ei ollut työssään yksimielinen. Myös asiantuntija-

kuulemisessa mielipiteet rangaistavuuden suhteen ovat hajaantuneet. Valiokunta kiin-

nittää erityisesti huomiota niihin kysymyksiin, joita sen toimialan kannalta tarkastellen on 

pidettävä ongelmallisina ja jotka sen vuoksi on syytä selvittää. 

Valiokunta toteaa aluksi, että järjestyslailla (612/2003) on säädetty rangaistavaksi 

yleisellä paikalla tapahtuva seksuaalipalvelujen maksullinen tarjoaminen ja seksuaali-

palvelujen ostaminen prostituution yleiselle järjestykselle aiheuttaman häiriön vuoksi 

(HaVM 28/2002 vp — HE 20/2002 vp). Valiokunnan käsityksen mukaan järjestyslaki on 

mainituilta osin toiminut hyvin ja voimassa oleva sääntely on osoittautunut perustelluksi. 

Käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen perustelujenkin mukaan katuprostituu-tio 

vaikuttaa olevan Suomessa nykyisin vähäistä. 

Seksuaalipalvelujen ostamisen yleisellä kriminalisoinnilla pyritään kysyntään vai-

kuttamalla vähentämään prostituutiota siihen liittyvien haittavaikutusten vuoksi. Prosti-

tuutio saattaa aiheuttaa harjoittajalleen^simerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmia. 

 

Ennen kaikkea lakiehdotuksella pyritään torjumaan prostituutioon liittyvää muuta rikol-

lisuutta, josta vakavin osa koskee ihmiskauppaa ja paritusta. 

Kansainvälisesti prostituutioon liittyvä rikosoikeudellinen lainsäädäntö kohdistuu 

seksuaalipalvelujen tarjoajaan tai prostituutiosta hyötyvään tahoon, esimerkiksi pa-

rittajaan. Seksuaalipalvelujen ostajaan kohdistuva rikosoikeudellinen tai muu rajoittava 

lainsäädäntö koskee tavallisesti vain julkisella paikalla tapahtuvaa seksuaalipalvelujen 

ostamista tai tilanteita, joissa myyjä on alaikäinen. Hallituksen esityksen mukaan seksu-

aalipalvelujen ostajaan kohdistuvaa yleistä kriminalisointia voidaan pitää tässä suhteessa 
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poikkeuksena. Esityksessä on toisaalta todettu, että seksuaalipalvelujen ostamisen 

yleisesti kieltävää Ruotsin rangaistussäännöstä voidaan pitää uudesta näkökulmasta on-

gelmaan puuttuvana ratkaisuna. 

Asiantuntijakuulemisessa on ilmennyt, että ehdotuksen pohjaksi on ollut käytän-

nössä mahdotonta saada tarkkoja numeropohjaisia tietoja. Myöskään tarkkoja tietoja ei 

ole siitä, missä määrin ehdotuksella kyetään saavuttamaan sillä tavoiteltuja myönteisiä 

vaikutuksia. 

Poliisin perustehtäviin sisältyvät yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämi-

nen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Ri-

koslainsäädännön hyväksyttävälle käytölle asetettaviin yleisiin edellytyksiin kuuluu 

muun muassa se seikka, että rangaistavan teon tai laiminlyönnin tunnusmerkistön on ol-

tava täsmällinen ja tarkkarajainen. Tämä on tärkeää myös poliisin suorittaman esitutkin-

nan kannalta, jotta tiedetään, millainen teko on rangaistusuhan alainen. Tältä osin la-

kiehdotusta on pidettävä liian väljänä. 

Seksuaalipalvelujen nykyistä laajemman kriminalisoinnin haittavaikutuksina on 

nähty, että prostituutiota ryhdyttäisiin harjoittamaan entistä enemmän salassa, mikä vai-

keuttaisi viranomaisten ennalta estävää työtä ja poliisin tutkintaa sekä saattaisi lisätä pa-

rittajien valtaa prostituoituihin nähden. Kriminalisointi saattaa myös vähentää prostitu-

oitujen halukkuutta ilmoittaa asiakkaiden tai parittajien heihin kohdistuvia rikoksia, esi-

merkiksi väkivaltarikoksia, ja vähentää ostajien halukkuutta toimia poliisin kanssa yh-

teistyössä paritusrikollisuutta selvitettäessä. Ostajaa ei myöskään enää voitaisi kuulla 

todistajana. Näytön hankkimisen voidaan arvioida olevan yhä vaikeampaa, vaikka va-

liokunnan näkemyksen mukaan näytön hankkimiseen liittyvät kysymykset eivät ole en-

sisijaisia teon rangaistavuutta määritettäessä. Esitutkinnassa näytön saamiseksi olisi 

käytettävä entistä enemmän niin sanottuja salaisia pakkokeinoja. Esimerkiksi telepak-

kokeinojen käyttämisen lakiin perustuvat kriteerit edellyttävät kuitenkin vakavampaa ri-

kosta kuin pelkästään seksuaalipalvelujen ostamista. 

Rangaistavuuden laajentamisen myötä toiminnan on arvioitu muuttuvan todennä-

köisesti entistäkin ammattimaisemmaksi. Saadun selvityksen mukaan seksuaalipalvelu-

jen 

tarjont
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a on siirtynyt kadulta ainakin osittain muualle, esimerkiksi internetiin ja matkapuhelinten 

välityksellä tapahtuvaksi. Ihmiskaupan ilmenemismuodot Suomessa liitty 

 
 
 
 
 
 
 

r 

vät lähinnä prostituutioon ja laittoman työvoiman käyttöön. Valiokunnalle esitetyn sel-

vityksen mukaan poliisin puhuttelemat prostituoidut ovat harvoin halukkaita paljasta-

maan taustalla toimivaa paritusorganisaatiota. On niin ikään mahdollista, että laajentuvan 

kriminalisoinnin myötä prostituoiduksi päätyvien sosiaalinen tilanne tulee heikkenemään 

entisestään. 

Hallituksen esityksen vaikutuksia koskevasta osiosta ilmenee, että seksuaalipalve-

lujen ostamisen yleiseen kriminalisointiin liittyy kysymys valvonnan tehokkuudesta. 

Kriminalisointiin liittyvä valvonta tehokkaasti toteutettuna edellyttää, että poliisilla on 

käytettävissä riittävät tähän tarkoitukseen suunnattavissa olevat voimavarat. 

Toisaalta vaikutusarvioinnissa todetaan, että seksuaalipalvelujen ostamisen ylei- 

/ sen kriminalisoimisen ei voida katsoa aiheuttavan merkittävää poliisin voimavarojen 

suuntaamistarvetta. Käytännössä poliisin suorittama valvonta ja sen yhteydessä yleensä 

suppeana tehtävä esitutkinta edelleen kohdistuisivat järjestyslain noudattamisen valvon-

nan tavoin yleisiin paikkoihin. Muutoin seksuaalipalvelujen ostamisrikosten tutkinta ta-

pahtuisi käytännössä muiden rikosten, kuten paritusrikosten tutkinnan yhteydessä, jolloin 

ostamisen tutkinta ei yleensä muodostaisi merkittävää osaa tutkinnan kokonaisuudesta. 

Valiokunta yhtyy tältä osin hallituksen esityksessä lausuttuun. Irrallista, muuhun 

vakavaan rikollisuuteen kytkeytymätöntä tutkintaa ei ole pidettävä todennäköisenä var-

sinkaan silloin, kun kyseessä ei ole yleinen paikka. Internetin välityksellä tapahtuvan 

seksuaalipalvelujen tarjonnan osalta valiokunta viittaa niihin tilanteisiin, jolloin kysy-

myksessä on jo nykyisin rikoslaissa rangaistavaksi säädetty paritus. 

Lopuksi valiokunta korostaa, että käytännössä tulee ennen kaikkea puuttua, rikos-

oikeudellisen sääntelyn sisällöstä riippumatta, prostituution perussyihin sekä huolehtia 

prostituoitujen monipuolisesta tukemisesta. Prostituution aiheuttamien terveydellisten, 
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mielenterveydellisten ja sosiaalisten haittojen korjaamiseen tarvitaan sosiaali- ja terve-

ydenhuollon palveluita. 
 

Lausunto 
 

Lausuntonaan hallintovaliokunta esittää, 
 

että lakivaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on 

esitetty. 
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Oikeusministeriö toteaa tämän asiakirjan otsikossa mainitussa asiassa kunnioittavasti seuraavaa: 
 
 
 
 
 
1. SEKSUAALIPALVELUJEN MYYMISEN YLEINEN KRIMINALISOIMINEN 
 

Lakialoitteen LA 52/2004 vp (Päivi Räsänen/kd) kautta käsiteltävänä on myös rangaistus-

säännösehdotus seksuaalipalvelujen myymisen yleisestä krimmalisoirnisesta. Myymisen yleisen 

krirninalisoinnin perusteina on esitetty johdonmukaisuusnäkökohtia sekä prostituoidun olemista 

joka tapauksessa yllyttäjän tai muun rikokseen osallisen asemassa. Lakialoitteen perusteluissa 

todetaan, että myyntikielto suojaisi erityisesti niitä naisia, jotka saattaisivat olla houkuteltavissa 

alalle esimerkiksi helpolta vaikuttavan tulon perusteella. Myynnin kielto mahdollistaisi 

lakialoitteen mukaan myös ulkomailta tulevien prostituoitujen käännyttämisen kotimaahansa. 

Aloitteessa viitataan myös EY-tuomioistuimen ratkaisuun, jonka mukaan prostituution 

harjoittaminen voidaan kieltää vain, jos se on kielletty myös oman maan kansalaisilta. 
 
 

Oikeusministeriön kanta 
 

Oikeusministeriön käsityksen mukaan asian eduskuntakäsittelyn aikana ei ole ilmennyt sellaisia 

seikkoja, joiden perusteella hallituksen jo aikaisemmin omaksumaa kielteistä kantaa sek-

suaalipalvelujen myymisen yleisen kriminalisoimisen suhteen olisi syytä muuttaa. Tämän kannan 

keskeiset perusteet ovat seuraavat: 

1) Prostituoidun toimiessa pakon alla häntä ei voitaisi rangaista toismtoimimismahdollisuu-den 

vuoksi. 

2) Vapaaehtoisesti tapahtuvaa seksuaalipalvelujen myymistä koskeva rangaistussäännös saattaisi 

olla vaikeasti muotoiltavissa. Tähän kysymykseen liittyvät merkittävät rajanvetoja 

tulkintaongelmat vapaaehtoisen ja ei-vapaaehtoisen prostituutiotoiminnan määrittelyn 

yhteydessä. 

 



Eduskunnan hallintovaliokunta 

 

3) Ehdotetun rangaistussäännöksen eräänä tarkoituksena on suojata näiden kaupantekotilan-

teiden heikompaa osapuolta eli prostituoitua. Tämän tarkoituksen kanssa ristiriidassa on 

hänen rankaisemisensa palvelujen myymisen vuoksi. Järjestyslain (612/2003) soveltamis-

kokemukset myös viittaavat siihen suuntaan, että sakkoja määrättäisiin enemmän palvelujen 

myyjille kuin ostajille. Prostimoitujen halukkuus ilmoittaa poliisille heihin palvelujen 

tarjoamisen yhteydessä kohdistetuista rikoksista (lähinnä pahoinpitelyt) saattaisi vähentyä, 

jos heidän omasta toiminnastaan tulisi rikollista. 
 

Prostituoidun toimintaa voitaisiin lähtökohtaisesti pitää rikosoikeuden yleisten oppien ja ri-

koslain (39/1889) 5 luvun 6 §:n perusteella yllytyksenä seksuaalipalvelujen ostamiseen. Tämä 

edellyttäisi prostituoidun aloitteellisuutta. Kysymystä seksuaalipalveluja tarjoavan henkilön 

rikosoikeudellisesta asemasta käsitellään jäljempänä tarkemmin yksityiskohtaisten pykäläeh-

dotusta koskevien kommenttien yhteydessä. Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin toistaa se nyt 

käsiteltävässä hallituksen esityksessä esiin tuotu kanta, jonka mukaan palvelujen myyjää, ei 

rangaistaisi rikosoikeudessa tunnetun niin sanotun välttämättömän osallisuuden opin vuoksi, 

koska rangaistussäännöksen eräänä tarkoituksena olisi palvelujen myyjän suojaaminen. Kir-

jallisten lausuntojen perusteella harkittavaksi tulee se, onko kyseinen oppi riittävä myyjän 

vastuusta vapauttamiseksi vai vaaditaanko siitä säätämistä laissa. 
 

Lakialoitteessa esitettyjä seksuaalipalvelujen myymisen yleisen kriminalisoimisen perusteluja on 

vaikeata hyväksyä. On erityisesti hankalaa havaita, millä tavoin se suojaisi naisia. Edellä 

kerrotuin tavoin vaikutus olisi todennäköisesti päinvastainen. Ulkomaalaislain (301/2004) 148 

§:n 1 momentin 6 kohdan mukaan ulkomaalainen voidaan käännyttää, jos hänen voidaan pe-

rustellusta syystä epäillä myyvän seksuaalipalveluja. Järjestyslain 7 §:n 1 momentin nojalla 

seksuaalipalvelujen myyminen niin oman maan kansalaisten kuin ulkomaalaisten toimesta on 

kiellettyä yleisellä paikalla. Rangaistavaa sellainen myyminen on mainitun lain 16 §:n 1 mo-

mentin 5 kohdan nojalla. 
 

On syytä vielä korostaa sitä, että yleisellä paikalla tapahtuvan seksuaalipalvelujen myymisen 

rangaistavuus ei ole ristiriidassa sen kanssa, että palvelujen myymistä ei nyt käsiteltävässä 

hallituksen esityksessä ehdoteta yleisesti rangaistavaksi. Järjestyslain rangaistussääntelyllä 

pyritään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden edistämiseen ja ylläpitämiseen. Nyt käsiteltävän 

hallituksen esityksen tavoitteet ovat toiset. Seksuaalipalvelujen myymisen rangaistavuus 

järjestysrikkomuksena myös tarkoittaa sitä, että se on lievemmin rangaistava kuin nyt rangais-



 

 

tavaksi ehdotettu seksuaalipalvelujen ostaminen olisi. Järjestysrikkomuksesta voidaan määrätä 

rikesakko. Myös sakkorangaistus siitä rikoksesta on lievempi kuin mitä palvelujen ostamisesta 

määrättäisiin. 
 
 

2. ERÄITÄ SEKSUAALIPALVELUJEN OSTAMISEN YLEISEEN KRIMINALISOIMISEEN 

LIITTYVIÄ YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ 
 
 

Asian eduskuntakäsittely on saanut julkisuudessa se kuvan, että hallituksen esitystä olisi jo-

tenkin laajasti vastustettu. Tämähän ei pidä paikkaansa. Kuten nyt kysymyksessä olevan asian 

käsittelyn yhteydessä muutenkin, myös kirjallisissa lausunnoissa esitetyt mielipiteet seksuaa-

lipalvelujen ostamisen yleistä krirninalisoimista koskevasta ehdotuksesta jakautuvat ja suoras-

taan hajautuvat. Nimenomaisia ja ehdottomia kannanottoja puolesta ja vastaan on sinällään 

vähän. 
 

Se on toki todettava, että asian käsittelyssä eri yhteyksissä ehdotuksen vastustajat ovat olleet 

kannattajia aktiivisempia. Ehdotusta vastustavien mielipiteiden perustelista on pidempi kuin 

kannattavien mielipiteiden perustelista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että krirninalisoimi-sen 

vastustamisen perusteet olisivat analyyttisesti tarkasteltuina kokonaisuutena arvioiden jotenkin 

laadullisesti parempia tai painavampia. 
 

Hallituksen esitystä on joissakin yhteyksissä moitittu huonosti valmistelluksi ja puutteellisille 

selvityksille perustuvaksi. Näitä väitteitä esittävät eivät ole kuitenkaan täsmentäneet väitteitään 

niin, että niihin pystyisi kunnolla vastaamaan. On kuitenkin todettava, että ehdotus sek-

suaalipalvelujen ostamisen yleisestä kriminalisoimisesta perustuu työryhmän osamietintöön, sen 

yhteydessä käytyyn laajaan lausuntokierrokseen sekä hallituksen esityksen HE 34/2004 vp 

valmistelun yhteydessä tehtyyn valmisteluun. Noissa yhteyksissä kertynyt valmisteluaineisto 

selvityksineen on mittava. Mainitun hallituksen esityksen antamisen jälkeisenä vuotena tilanteen 

kehittymistä on seurattuja avoimeksi jääneitä kysymyksiä selvitetty. Kysyä siis esimerkiksi voi, 

mikä käytettävissä oleva asiaan vaikuttava selvitys on jätetty huomioon ottamatta tai 

hankkimatta? 
 

Kysymyksessä olevan ehdotuksen pohjaksi on ollut käytännössä mahdotonta saada tarkkoja 

numeropohjaisia tietoja. Luonnollisesti mitään tarkkoja tietoja ei voida esittää myöskään siitä, 

missä määrin ehdotuksella kyetään saavuttamaan sillä tavoiteltuja myönteisiä vaikutuksia. 



Eduskunnan hallintovaliokunta 

 

Kysymyksessä on ehdotus, jossa nimenomaan monipuolisella ja laaja-alaisella kuulemisella 

eduskuntakäsittelyn yhteydessä on oleellisen tärkeä merkitys. Tässä suhteessa valiokunnissa 

tapahtuneen kuulemisen voi sanoa onnistuneen hyvin ja täyttäneen paikkansa. 
 

Eduskunnan lakivaliokunta on eri yhteyksissä (LaVM 15/2005 vp ja La VL 9/2004 vp) ottanut 

kantaa rikoslainsäädännön hyväksyttävälle käytölle asetettaviin yleisiin edellytyksiin, jotka ovat 

seuraavat: 

- kaikelle rikoslainsäädännölle on oltava hyväksyttävä peruste, 

- on kyettävä osoittamaan painava yhteiskunnallinen tarve, joka edellyttää uuden rikos-

tunnusmerkistön säätämistä, 

- säädettävän kriminalisoinnin tulee olla ennaltaehkäisevä ja 

- tunnusmerkistön on oltava täsmällinen ja tarkkarajainen. 
 

Hallituksen esityksessä esitettyihin seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisoinnin perusteisiin 

ja tavoitteisiin liittyy se, että eduskuntakäsittely ei ole asettanut kyseenalaiseksi ehdotettua 

rangaistussäännöstä kuin viimeisen perusteen osalta. Rikoslainsäädännön käytön hyväksyttävyys 

ja painava yhteiskunnallinen tarve liittyvät ihmisen fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden 

suojaamiseen, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaamiseen, sosiaalisen tasa-arvon ja 

sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen sekä ennen kaikkea ihmiskauppa-ja 

paritusrikollisuuden toimintaedellytysten heikentämiseen. Kriminalisomnin vastustajatkaan eivät 

ole kiistäneet sitä, että ehdotetulla rangaistussäännöksellä ilmeisesti saataisiin vähennettyä 

seksuaalipalvelujen kysyntää. 
 

Rikosoikeuden asiantuntijoiden lisäksi kysymykseen rikosoikeudellisen sääntelyn tarkkarajai-

suudesta on puuttunut perustuslakivaliokunta tätä asiaa koskevassa lausunnossaan (PeVL 

17/2006 vp). Tämän seikan osalta voidaan todeta se, että ehdotetussa tunnusmerkistössä voi olla 

tarkentamiseen varaa, jotta se saadaan paremmin kuvastamaan pykälän yksityiskohtaisissa 

perusteluissa esitettyä rangaistussäännöksen soveltamisalaa. Vaikka hallituksen esityksellä 

pyritään hankaloittamaan ihmiskauppaa ja paritusta harjoittavien rikollisten toimintaa, esityk-

sessä on esitetty hyviä syitä siihen, että säännöksen soveltamisalaa ei ole rajattu näin suppeaasi. 

Rangaistussäännöksen sisältöön liittyviin kysymyksiin palataan tarkenmiin jäljempänä. 
3. KRIMINALISOINTIA VASTAAN ESITETYT PERUSTEET 
 
 
 

3.1. Vastustaminen Ruotsin ja järjestyslain kokemusten perusteella 
 



 

 

Ehdotettua kriminalisointia vastustavissa lausunnoissa voi erottaa päälinjan, joka perustaa 

vastustuksen vastaavasta Ruotsin rangaistussäännöksestä saatuihin haitallisiin vaikutuksiin. 

Tältä osin voidaan viitata ihmiskauppa- ja paritusrikollisuuden tutkimisen vaikeutumiseen, 

johon liittyy prostituution painuminen "maan alle", prostituoitujen aseman huonontumiseen 

(väkivalta ja painostus, sosiaalisen tilanteen heikentyminen ja parittajien vallan lisääntyminen) 

ja näyttö- ja laintulkintavaikeuksiin sekä poliisiviranomaisten voimavarojen rajallisuuteen. 

Näyttö vaikeuksien ja viranomais voimavarojen rajallisuuden on katsottu koskevan myös 

nykyistä järjestyslain 7 §:n 1 momentissa säädettyä kieltoa ostaa seksuaalipalveluja yleisellä 

paikalla 
 

Ruotsin haittavaikutukset ovat pitkälti väitteiden tasolla, koska niiden tueksi ei ole esitettävissä 

varmoja ja vakuuttavia tatkimustuloksia. Tämä on näkökohta, jota Ruotsin kokemuksiin 

vetoavatkaan eivät kiistä. Jokaista väitettyä Ruotsissa ilmennyttä haittavaikutusta vastaan voi-

daan esittää vastaväitteitä, jotka eivät todennettavuuden suhteen häviä alkuperäisille väitteille. 
 

Ruotsin rangaistussäännöksen vaikutusten epävarmuuden on todennut myös seksuaalipalvelu-

jen ostamisen krimmalisoimista harkinnut Norjan työryhmä monin paikoin 8.10.2004 valmis-

taneessa raportissaan, vaikka työryhmä mainitusta johtopäätöksestä huolimatta päätyikin kiel-

teiseen kantaan knminalisoimisen suhteen. Norjassa kysymystä seksuaalipalvelujen ostamisen 

kriminalisoimisesta saatetaan lähiaikoina joutua harkitsemaan uudelleen Oslon poliisin aloit-

teesta varsinkin katuprostituution näkyvän lisääntymisen vuoksi. Työryhmäraportissa ihmis-

kaupan vastaisten toimenpiteiden tarpeellisuus ja sisältö ei myöskään ollut järin korostunut. 
 

Ruotsin rangaistussäännökseen ja sen vaikutuksiin erityisesti perehtynyt professori Johanna 

Niemi-Kiesiläinen lakivaliokunnassa kuultuna kohta kohdalta kumosi väitetyt Ruotsin haitta-

vaikutukset. Hänen mukaansa tosiasiallinen tilanne saattaa joiltakin osin olla jopa päinvastainen. 

Lakivaliokunnassa kuultujen ruotsalaisten asiantuntijoiden perusteella Ruotsin lainsäädäntö on 

ollut tuloksellista muun ohessa asennemuutoksen aikaansaamisen ja ihrniskauppari-kollisuuden 

vaikeuttamisen kautta. Myös Ruotsin tasa-arvonrinisteri Jens Orback totesi äskettäin Suomessa 

käydessään, että Ruotsin kokemukset seksin ostamisen kieltävästä laista ovat hyviä. Myös 

Ruotsissa seksin ostamista koskevan rangaistussäännöksen toimivuutta epäiltiin varsin laajasti 

ennen sen säätämistä. Nyt kansan selvä enemmistöjä puolueet tukevat seksuaa-lipalvelujen 

ostamisen yleistä rangaistavuutta. 
 



Eduskunnan hallintovaliokunta 

 

Hallituksen esityksen HE 221/2005 vp sivulla 16 on käsitelty ehdotetun rangaistussäännöksen 

mahdollisia haittavaikutuksia. Eduskunnassa tapahtunut asiantuntijoiden kuuleminen ei ole 

aiheuttanut syytä esitettyjen näkökantojen muuttamiseen. Niihin liittyen on syytä kuitenkin vielä 

tehdä eräitä painotuksia, täsmennyksiä ja täydennyksiä. 
 

Ehdotetun rangaistussäännöksen ei ole osoitettu vaikeuttavan ihmiskauppa- ja paritusrikosten 

tutkintaa. Seksuaalipalvelujen ostamisesta epäiltyä tai tuomittua henkilöä ei tosin voida kuulla 

todistajana muiden ostamiseen liittyvien rikosten tutkinnassa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä 

johda siihen, että sellaisen henkilön kertomuksella ei ole mitään merkitystä. On nimittäin 

huomattava, että rikoksesta epäiltyä ja momittuakin voidaan ainakin Suomessa kuulla vapaasti 

todistelutarkoituksessa. Sillä tavalla annetut kanssarikollisten kertomukset voivat olla merkittävä 

näyttö nyt kysymyksessä olevaa rikosta vakavampienkin rikosten selvittämisessä. 
 

Niemi-Kiesiläisen mukaan Ruotsin kokemukset osoittavat, että osa seksuaalipalvelujen osta-

misesta epäillyistä on valmis myötävaikuttamaan rikostutkintaan, vaikka heillä ei olisi siihen 

velvollisuutta. Tämä liittyy siihen, että he haluavat mahdollisimman vähällä päästä eroon asiasta 

sen kiusallisuuden vuoksi. Ruotsin kokemusten perusteella voidaan myös olettaa, että os-

tamisrikoksia tulee ilmi ennen kaikkea ihmiskauppa- ja paritusrikosten tutkimisen yhteydessä 

eikä päinvastoin. Ehdotettu rangaistussäännös ei vaikeuta mainittujen rikosten selvittämis-

mahdollisuuksia sitä kautta, että asian tutkinnassa mahdollisesti kuultavat prostituoidut häviävät 

kaduilta, koska sellainen häviäminen on tapahtunut jo järjestyslain säätämisen myötä. 
 

Poliisilla on myös pakkokeinolain (450/1987) mukaiset pakkokeinot laajalti käytettävissään 

ihmiskauppa- ja paritusrikosten mtkinnassa. Ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan ja törkeän pa-

rituksen esimtkinnassa voidaan esimerkiksi käyttää telekuuntelua. Kaiken kaikkiaan on yli-

päänsä jossakin määrin epäselvää, mikä merkitys seksuaalipalvelujen ostajien kertomuksilla on 

ihmiskauppa- ja paritusrikosten tutkinnassa ja selvittämisessä silloin, kun palveluja ei ole ostettu 

yleisellä paikalla. Jos palveluja on ostettu yleisellä paikalla, mitään muutostahan nyky-

tilanteeseen verrattuna ei ostajan kuulemisen suhteen tapahdu. 

Mitä tulee näyttö- ja tulkintavaikeuksiin, niitä koskevia ehdotetun pykälän sisältöön liittyviä 

kysymyksiä käsitellään jäljempänä käsiteltäessä rangaistussäännöstä perusteluineen. Tässä 

yhteydessä voi kuitenkin nostaa esiin yhden seikan. Nämä vaikeudet on joissakin yhteyksissä 

nostettu poliisin voimavarojen rajallisuuden ohella esiin, kun on ihmetelty järjestyslain nojalla 

määrättyjen seksuaalipalvelujen ostamista ja myymistä koskevien sakkojen vähäistä määrää. On 



 

 

kuitenkin syytä muistaa, että rangaistussäännöksellä määrättyjen seuraamusten määrää ei voida 

yksin pitää merkittävänä eikä ainakaan ainoana rangaistussäännöksen onnistuneisuuden 

mittarina. 
 

Varsinkin nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa rangaistussäännöksellä voidaan olettaa olevan 

asenteisiin vaikuttamisen kautta yleisestävää seksuaalipalvelujen ostamistapahtumia vähentävää 

vaikutusta. Rangaistussäännöksen vastustajienkaan ei voida katsoa asettaneen kyseenalaiseksi 

sen prostituutiopalveluiden kysynnän vähentymistä aiheuttavaa vaikutusta. Järjestyslain 

vaikutuksiin kuuluu myös katuprostituution häviäminen lähes olemattomiin. 
 

Poliisin voimavaroihin lhttyvien kysymysten osalta ei ole syytä muuttaa hallituksen esityksessä 

HE 221/2005 vp sivulla 23 esitettyjä näkökantoja. Esityksen vaikutusten arvioinnin osalta on 

syytä korostaa sitä, että kysymyksessä on yksimielisesti annettu hallituksen esitys, jonka 

vaikutusten arviointijakso perustuu sisäasiainministeriöstä saatuihin muotoiluihin. 
 

Poliisin voimavarojen osalta on syytä vielä painottaa erikseen joitakin seikkoja. Järjestyslain 

voimaantultua katuprostituutio on hävinnyt, minkä vuoksi katuvalvonnalla ei ole enää mainit-

tavaa merkitystä. Muualla kuin yleisellä paikalla tapahtuva seksuaalipalvelujen ostaminen 

paljastuisi Ruotsinkin kokemusten perusteella muiden rikosten eli käytännössä ihrniskauppa-ja 

paritusrikosten tutkinnan yhteydessä. Ostamisrikosten tutkinta ei muodostaisi merkittävää 

lisätyötä aiheuttavaa osuutta vakavampien rikosten tutkinnan yhteydessä. Ruotsin kokemusten 

mukaan myös kansalaisten aktiivisuudella saattaa olla merkitystä seksuaalipalvelujen ostami-

seen liittyvien rikosten paljastumisessa. 
 

Ruotsissa poliisille annettiin lisävoimavaroja seksuaalipalvelujen ostamisen yleisen kriminali-

soimisen yhteydessä. Mutta siitä ei pidä tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, joiden mukaan näin 

pitäisi tehdä Suomessakin. Ruotsissa lähtökohta oli vuoden 1999 alussa toinen kuin Suomessa 

on nyt. Järjestyslaki on Suomessa poistanut prostituoidut kadulta. Ruotsissa tähän vaikuruk- 

 

seen päästiin seksuaahpalvelujen ostamisen yleisen kriminalisoimisen ja siihen liittyvän pros-

tituutioon puuttumisen kautta. 
 
 
 

3.2. Eräät muut vastustamisperusteet 
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Eräissä kannanotoissa seksuaalipalvelujen ostamisen krimmalisoimista on pidetty tarpeettomana 

ottaen huomioon jo olemassa olevat kTiminalisoinnit. Tällä ilmeisesti tarkoitetaan rikoslain 

paritussäännöksiä (20 luvun 9 ja 9 a §) ja ihmiskauppasäännöksiä (25 luvun 3 ja 3 a §) sekä 

järjestyslain järjestysrikkomukseen liittyviä säännöksiä (7 §:n 1 momentti ja 16 §:n 1 momentin 

5 kohta). Näiden rangaistussäännösten rinnalla nyt ehdotetulla rangaistussäännöksellä on oma 

itsenäinen merkityksensä nimenomaan palvelujen kysynnän hillitsijänä. Jo voimassa olevista 

rangaistussäännöksistä ainoastaan järjestysrikkomusta koskevan voi olettaa omaavan merkitystä 

mainitusta näkökulmasta ja sillä tavalla rajoitettuna, että mainitun säännöksen soveltamisalaan 

kuuluvat vain yleiset paikat. Niiden merkitys kontaktin solmi-mispaikkana on puolestaan 

vähentynyt järjestyslain säätämisen myötä. 
 

Seksuaalipalvelujen ostamisen on myös väitetty siirtyvän Suomen rajojen ulkopuolelle palvelujen 

ostamisen kriminalisoimisen myötä. Lähinnä tällainen siirtymä tulisi väitteiden mukaan 

tapahtumaan Viroon. Tällaista siirtymää ei voida pitää itsestään selvänä. Virossa tehdyn laajan 

prostituoitujen haastattelututkimuksen perusteella seksuaalipalvelujen ostamisen 

krimmalisoiminen ei lisännyt ruotsalaisten matkustamista sinne palvelujen ostamistarkoituk-

sessa. Ruotsalaisten osuus virolaisten prostituoitujen asiakkaista on vain noin kaksi prosenttia. 
 

Vaikka ulkomailla tapahtuva palveluijen ostaminen lisääntyisikin, on otettava huomioon se, että 

rikosoikeudellinen sääntely kansainvälistymisestä ja kansainvälisen velvoittavan sääntelyn 

lisääntymisestä huolimatta on edelleen vahvasti kansallista sääntelyä. Kriminalisoinneilla 

pyritään ennen kaikkea vähentämään epätoivottavaa käyttäytymistä Icriminalisoinnin säätä-

mismaassa. Kriminalisoimisen seurauksena lähivaltiot myös saattavat joutua harkitsemaan 

vastaavaa lairninalisointia. 
 

Mahdollisesti lisääntyvää seksimatkailua voitaisiin ajatella hillittävän ja siihen puututtavan siten, 

että seksuaalipalvelujen ostaminen lisättäisiin rikoslain 1 luvun 11 §:n 2 momenttiin sellaiseksi 

rikokseksi, jonka osalta ei vaadita kaksoisrangaistavuutta, jos sen on tehnyt Suomen kansalainen 

tai häneen rinnastettava henkilö. Kaksoisrangaistavuudesta luopuminen tarkoittaisi sitä, että 

näiden henkilöiden ulkomailla tekemistä ostamisrikoksista voitaisiin rangaista Suomen rikoslain 

eli sen 20 luvun muutetun 8 §:n nojalla. 
 



 

 

Oikeusministeriön käsityksen mukaan syytä rikoslain 1 luvun 11 §:n 2 momentin muuttamiseen 

ei ole. Edellä esiin tuotujen näkökohtien lisäksi on syytä painottaa sitä, että kaksoisran-

gaistavuudesta poikkeamisen säätäminen on tähän asti liittynyt kansainvälisten velvoitteiden 

täytäntöönpanoon ja yleensä myös nyt kysymyksessä olevaa rikosta vakavampiin tekoihin. On 

lisäksi vähintäänkin epävarmaa, että näitä Suomen ulkopuolella tehtyjä ostamisrikoksia saadaan 

sillä tavalla Suomen viranomaisten tietoon, että ne johtaisivat täällä käynnistyvään rikosasiaan. 
 

Seksuaalipalvelujen ostamisen yleinen kriminalisoiminen rikoslain 20 luvun 8 §:ssä ja nuorelta 

ostamista koskevan rangaistussäännöksen siirtäminen uuteen 8 a §:ään edellyttävät kuitenkin erään 

sellaisen muutoksen tekemistä rikoslain 1 luvun 11 §:n 2 momenttiin, jota ei ole ehdotettu 

hallituksen esityksessä HE 221/2005 vp. Mainitun momentin 6 kohta pitää muuttaa kuulumaan: 

"6) 20 luvun 6, 7 tai 8 a §:ssä;". 
 

Eräissä lausunnoissa esitystä on vastustettu perusoikeuksiin liittyvien näkökohtien vuoksi 

kriminalisoinnin liittyessä yksityiselämän suojaan, henkilökohtaiseen vapauteen ja 

koskemattomuuteen sekä prostituoitujen elinkeinovapauteen. Perosmslakivaliokunnan asiassa 

antaman lausunnon (PeVL 17/2006 vp) mukaan ehdotetulle sääntelylle on perustuslain useisiin 

perusoikeussäännöksiin tukeutuvia perusteita. Perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, että 

perusoikeusjärjestelmän kannalta ihmiskauppaan ja paritukseen sidottu rangaistussäännös on 

ongelmattomampi. Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, että kysymyksessä oleva 

lakiehdotus samoin kuin lakivaliokunnan vaihtoehtoinen ihmiskauppaan ja paritukseen sidottu 

vaihtoehto voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
4.1. Ehdotettu säännös rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen ja rangaistavan käyttäytymisen 
kuvaamisen tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta 
 

Ehdotettua rangaistussäännöstä on pidetty joissakin lausunnoissa (mukaan lukien lakivalio-

kunnalle annetut) rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen ja rangaistavan käyttäytymisen 

tarkkarajaisuusvaatimukseen (perustuslain 8 § ja rikoslain 3 luvun 1 §:n 1 momentti) nähden 

liian avoimena tai epämääräisenä. 
 

Tunnusmerkistön epätäsmällisyyttä koskevista kommenteista voidaan keskeisimpinä pitää 

seuraavia: 

1) Esitys ei ensinnäkään selvästi rajaa parisuhdetta tai muuta seurustelua kriminalisoinnin ul-

kopuolelle eikä edellytä palvelun tarjoajan olevan prostituoitu. 



26 

 

2) Ehdotetussa tunnusmerkistössä ei ole Ruotsin rangaistussäännöksen tapaan mainintaa sek-

suaalisen suhteen tilapäisyydestä. 

3) Ehdotetussa säännöksessä käytetystä ilmaisusta "saa toisen ryhtymään" saa sen kuvan, että 

ostajan tulisi olla aktiivinen. Ei liene kuitenkaan harvinaista, että myyjä on aktiivisempi osa-

puoli. Säännökseen voisi ottaa seuraavan muotoilun: "Joka lupaa tai antaa toiselle korvauksen 

siitä, että tämä ryhtyy sukupuoliyhteyteen tai...". 

4) Ehdotetun säännöksen löysärajaisuus jättää avoimeksi esimerkiksi kysymyksen, koskeeko 

säännös pornofilmin tuottajaa. Ilmeisesti kielto tulisi koskemaan pomoteollisuutta ja osaa taide-

elokuvista. 

5) Korvauksen käsitettä edellytetään tulkittavan eri tavoin peräkkäisissä säännöksissä eli ri-

koslain 20 luvun 8 ja 8 a §:ssä. 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tätä asiaa koskevassa lausunnossaan (PeVL 17/2006 vp) 

todennut, että vaikka rangaistavien tekojen ala on säännöksen sanamuodon puitteissa 

mahdollista tulkita esityksessä tarkoitetuksi, on rikoksen tunnusmerkistötekijöitä rikosoikeu-

dellisen sääntelyn tarkkuuteen kohdistuvien vaatimusten takia täsmennettävä esityksen tarkoi-

tusta ehdotettua selvemmin vastaaviksi. Lakivaliokunnan vaihtoehtoiseen säännökseen ei liity 

vastaavia tulldntaongelmia, koska sen perusteella rangaistavia ovat vain ihmiskaupan ja pari-

tuksen yhteydessä esiintyvät teot. 

Ehdotetun rangaistussäännöksen ei voida tunnusmerkistön teonkuvauksen kannalta katsoa 

eroavan mainittavalla tavalla rikoslain nykyisistä rangaistussäännöksistä. On erityisesti huo-

mattava, että rikoslaissa jo on seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta koskeva rangaistussäännös 

eli rikoslain 20 luvun voimassa oleva 8 §, joka sisältää ehdotetun rangaistussäännöksen kannalta 

ongelmallisiksi arvioidut tai niitä vastaavat osat. Sen säätämisen yhteydessä eivät 

tunnusmerkistön tarkkarajaisuutta koskevat kysymykset nousseet esiin. Myöskään järjestyslain 7 

§:n 1 momentin ja 16 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan järjestysrikkomuksena rangaistava 

seksuaalipalvelujen tarjoaminen ja ostaminen yleisellä paikalla eivät ole sen tarkemmin 

kuvattuja kuin nyt rangaistavaksi ehdotettu menettely. 
 

Säännöksen soveltamisalaa on toki mahdollista rajata ja täsmentää tarkoituksenmukaisella ta-

valla. Kriminalisointi voidaan säätää esimerkiksi koskemaan vain prostituutiota. Sillä tavalla tai 

muuten voidaan myös esimerkiksi elokuvien tekeminen rajata soveltamisalan ulkopuolelle. 

Tunnusmerkistön rasittarninen lisämääreillä ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Saatetaan joutua 

samantyyppisiin ongelmiin, joita voi liittyä rangaistussäännöksen kytkemiseen seksuaalipal-



 

 

velujen ostamiseen ihmiskaupan tai parituksen yhteydessä. Kysymykseen saattavat tulla niin 

määrittelyvaikeudet (esimerkiksi: mitä on prostituutio?) kuin niihin liittyvät tulkinta- ja näyt-

tövaikeudet. 
 

Mitä tulee ensinnäkin parisuhteen tai muun seurustelun rajaamiseen kriminalisoinnin ulkopuolelle, 

kysymystä on käsitelty pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa hallituksen esityksen sivulla 53. 

Perustelujen mukaan rangaistusuhka ei ulottuisi ystävyys- tai seurustelusuhteissa tapahtuvaan 

sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettaviin tekoihin. Vastaavalla tavalla rangaistussäännöksen 

soveltamisalan rajoitus on todettu seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta koskevan 

rangaistussäännöksen perusteluissa (HE 6/1997 vp, sivu 185). 
 

Kuten hallituksen esityksen HE 221/2005 vp perusteluissa on sivulla 53 todettu, käytännössä 

ehdotettua rangaistussäännöstä sovellettaisiin yleensä tilanteissa, joissa seksuaalipalvelujen 

ostaja on tilapäiseksi luonnehdittavassa suhteessa ja kanssakäymisessä prostituoidun eli toisin 

sanoen sellaisen henkilön kanssa, jonka voidaan katsoa ammatikseen tarjoavan maksua vastaan 

kysymyksessä olevia seksuaaUpalveluja. Säännöksen soveltamisalan rajaaminen ainoastaan 

prostituution yhteydessä tapahtuvaan palvelujen ostamiseen on ongelmallista. Vaikka 

 

hallituksen esityksessä on eräällä tavalla määritelty prostituoitu, määritelmä voidaan hyvin 

esittää toisinkin ja määritelmä on joka tapauksessa altis mlkinnoille. Lisäksi saattaa hyvinkin 

ilmetä yksittäisiä palvelujen ostamistapahtumia, joissa myyjää ei voida esimerkiksi vielä pitää 

prostituoituna mutta joiden osalta ostamisen jättämistä krirnmalisoimisen ulkopuolelle ei voida 

pitää perusteltuna ja johdonmukaisena kriminalisoinnille esitetyt yleiset perusteet huomioon 

ottaen. Jos naishenkilö esimerkiksi taloudellisessa ahdinkotilanteessa vastoin tahtoaan päätyy 

tarjoamaan korvausta vastaan nyt kysymyksessä olevia palveluja, tapausten välillä ei pitäisi olla 

eroa riippuen siitä, onko kysymyksessä myyjän kannalta yksittäinen tapaus vai osa 

ammattimaista toimintaa. 
 

Seksuaalisuhteen tilapäisyyttä on jo sivuttu edellä. Ruotsin rikoskaaren 6 luvun 11 §:n 1 

momentissahan käytetään ilmaisua "tilapäinen seksuaalinen suhde" (tillfällig sexuell förbin-

delse). Hallituksen esityksen mukaan (sivu 53) säännökseen ei ehdotettu otettavaksi edellytystä 

seksuaalisen teon tilapäisyydestä tai yksittäisyydestä, koska jo tunnusmerkistössä mainittu 

korvauksen lupaaminen tai antaminen tarkoittaa tällaisen teon tilapäisyyttä. Sana "tilapäinen" on 

myös vaikeasti sovitettavissa nyt ehdotettuun rangaistussäännökseen. Sukupuoliyhteys tai siihen 



 

 

rinnastettava seksuaalinen teko on kestoltaan yleensä hyvinkin rajattu ja siinä mielessä enemmän 

tai vähemmän tilapäinen kaikissa tapauksissa. 
 

Sanan "tilapäinen" tai "tilapäisesti" lisääminen tunnusmerkistöön voisi ollakin enemmän ky-

symyksiä herättävä kuin niihin vastauksia antava. Ruotsin rangaismssäännöksessä sanan "till-

fällig" käyttöä voidaan pitää siinä mielessä perusteltuna, että se sopii paremmin ilmaisun 

"seksuaalinen suhde" yhteydessä käytettäväksi. Suhteiden kestoissa voi olla huomattavia eroja. 

Toisaalta nyt ehdotettua rangaistussäännöstä ei ole tältä osin aihetta muokata Ruotsin 

säännöksen suuntaan, koska nyt käytetty muotoilu "sukupuoliyhteys tai siihen rinnastettava 

seksuaalinen teko" on linjassa muissa seksuaalipalvelujen myymiseen liittyvissä suomalaisissa 

rangaistussäännöksissä käytettyjen muotoilujen (järjestyslain 7 §:n 1 momentti sekä rikoslain 20 

luvun 8 ja 9 §) kanssa. 
 

Ilmaisusta "saa toisen ryhtymään" voi saada sen kuvan, että ostajan tulisi olla aktiivinen 

osapuoli. Varsinkin prostitautiotoiminnan yhteydessä myyjän voidaan yleensä olettaa olevan 

aloitteellisempi osapuoli. Toisaalta yhtä hyvin voi katsoa, että myyjä ei ryhdy millinkään pal-

velujen antamiseen ilman korvausta tai sen lupaamista ja että siinä mielessä korvauksen an-

tamisella tai lupaamisella vasta saadaan toinen tosiasiallisesti ryhtymään palvelujen antamiseen. 

Tätä asiaa koskevassa vaihtoehtoisessa muotoilussa onkin se ongelma, että sen mukaan 

sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon ei tarvitsisi ryhtyä. Näin 

ollen se, mitä alkuosan selvennyksellä mahdollisesti voitetaan, hävitään epäonnistuneella lop-

puosalla. 
 

Kysymystä aktiivisuuden merkityksestä voitaisiin täsmentää perusteluissa. Ehdotetun pykälän 

alkuosa ei tarkoita sitä, että ostajan tulisi olla ostotapahtumassa aloitteellisempi toimija. Täl-

laiselle tulkinnalle ei ole perusteita erityisesti siksi, että ostajan aktiivisuudella ei ole ehdotetun 

rangaistussäännöksen tavoitteiden kannalta merkitystä. Ostajan aloitteellisuuden edellyttäminen 

myös toisi ilmeisesti mukanaan huomattavat näyttövaikeudet. Esimerkiksi asianosaisilla saattaa 

tällaisissa tapauksissa olla jopa perastellustikin erilaiset näkemykset siitä, kumpi osapuoli oli 

aloitteellisempi. Oleellista on se, että ostaja on oma-aloitteisesti halukas tai prostituoidun 

aloitteen perusteella suostuvainen maksamaan korvauksen, mikä halukkuus tai suos-tuvaisuus 

siis myös johtaa tosiasiallisesti seksuaaliseen tekoon. 
 



 

 

Mitä tulee kysymykseen rangaistussäännöksen soveltuvuudesta pornoelokuviin tai jopa taide-

elokuviin viimeksi mairuttujen sisältäessä aitoja yhdyntöjä tai niihin rinnastettavia seksuaalisia 

tekoja, ehdotetun pykälän voi sanamuotonsa perusteella katsoa soveltuvan esimerkiksi 

tapaukseen, jossa elokuvan tuottaja maksaa näyttelijälle kysymyksessä olevista teoista kameran 

edessä. Tässä yhteydessä on tosin huomattava se dosentti Pekka Länsinevan lakivaliokunnalle 

antamassaan lausunnossa esittämä seikka, että myös voimassa oleva paritusta koskeva 

rangaistussäännös (rikoslain 20 luvun 9) sanamuotonsa perusteella ilmeisesti kriminalisoi 

tietyllä tavalla järjestetyn tiettyihin seksuaalisiin toimmtoihin liittyvien elokuvien tekemisen 

(tuottamisen). Nyt ehdotettu rangaistussäännös ei tältä kannalta katsottuna merkittävästi 

laajentaisi elokuvien tekemiseen liittyvää rangaistusvastuuta. Kuten edellä jo todettiin, ehdotettu 

säännös on tarkoitettu käytännössä sovellettavaksi pääasiassa prostituutiotilantei-siin. Saattaa 

olla niin, että nyt kysymyksessä olevaa soveltamisalan rajausta ei ole asianmukaista tehdä 

perusteluissa. Tällöin mahdollisena rajauksena pykälässä tulisi kysymykseen se, että 

rangaistavan seksuaalipalvelujen ostamisen tulisi kohdistua prostituoidun tarjoamiin palveluihin. 

Näin siitäkin huolimatta, että prostituoidun määritelmä on jossakin määrin mlkin-nanvarainen. 

Lisäongelmia luonnollisesti saattaa aiheuttaa tapaus, jossa prostituoituna muuten toimiva 

henkilö esiintyy myös näyttelijänä elokuvassa. 

Huomautusta käsitteen "korvaus" erilaisesta tulkintatavasta voidaan pitää perusteltuna. 

Seksuaalipalvelujen ostamista ja seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta koskevissa rangais-

tussäännöksissä käytettäisiin sanaa "korvaus", mutta pykälien yksityiskohtaisten perustelujen 

mukaan nuorelta ostamista koskevan rangaistussäännöksen tarkoittama korvaus olisi laaja-

alaisempi kuin täysi-ikäiseltä ostamista koskevan rangaistussäännöksen tarkoittama korvaus. 

Seksuaalipalvelujen ostamista koskevan rangaistussäännöksen perusteella edellytettäisiin, että 

korvauksella on välitöntä taloudellista arvoa (HE 221/205 vp, sivu 54). Korvaukseksi ei siis 

soveltuisi esimerkiksi opintosuorituksen hyväksyminen, joka voi olla korvauksena nuorelta 

ostamista koskevan rangaistussäännöksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan (HE 6/1997, 

sivu 185). Nyt ehdotettua rikoslain 20 luvun 8 §:n 1 momenttia voitaisiin siis selventää niin, että 

korvauksella on oltava välitöntä taloudellista arvoa. 
 

Edellä todetun perusteella seksuaalipalvelujen ostamista koskevan rikoslain 20 luvun 8 §:n 1 

momentti voisi kuulua seuraavasti (muutokset hallituksen esitykseen verrattuna lihavoitu): 
 

Joka lupaamalla tai antamalla taloudellista arvoa edustavan korvauksen saa ammatikseen 

seksuaalipalveluja tarjoavan henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan 

seksuaaliseen tekoon, on tuomittava, jollei teko ole 8 a §:n mukaan rangaistava, 



 

 

seksuaalipalvelujen ostamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 

kuukaudeksi. 
 
 
 
 

4.2. Yllytys 
 

Seksuaalipalvelujen myyjän rankaisematta jäämistä hallituksen esityksessä esitetyllä tavalla niin 

sanotun välttämättömän osallisuuden opin perusteella on pidetty ongelmallisena. Professori 

Nuutilan mukaan myyjän rankaisemattomuudessa on rikosoikeudellisesti kyse välttämättömästä 

osallisuudesta. 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tätä asiaa koskevassa lausunnossaan (PeVL 17/2006 vp) 

todennut olevan aiheellista selvittää, onko oppia ns. välttämättömästä osallisuudesta 

asianmukaista soveltaa seksuaalipalvelujen tarjoajaan vai tulisiko palvelun tarjoajan asemasta 

rikoksen mahdollisena osallisena lisätä lakiin nimenomainen säännös. 

Välttämätön osallisuus tarkoittaa sitä, että henkilön toiminta olisi rikokseen osallisuutta kos-

kevien säännösten mukaan lähtökohtaisesti rangaistavaa, mutta henkilö jää rankaisematta ran-

gaistussäännöksen suojatessa häntä. Välttämättömän osallisuuden avulla on selitetty se, että 

seksuaalipalveluja myyvää alle 18-vuotiasta henkilöä ei rangaista osallisuudesta seksuaalipal-

velujen ostamista nuorelta koskevaan tekoon (HE 6/1997 vp, sivu 185). Nyt kysymyksessä 

olevan rangaistussäännöksen tarkoituksena on osittain suojata myyjää ja osittain yleisiä etuja ja 

arvoja. Koska ehdotettavalla säännöksellä suojataan myyjän seksuaalista itsemääräämisoi-eutta 

ja koskemattomuutta, hänen osallisuustekonsa rankaisemattomuus on katsottu voitavan perustaa 

välttämättömään osallisuuteen, tosin heikommin perustein kuin sovellettaessa seksu-

aalipalvelujen ostamista nuorelta koskevaa rangaistussäännöstä (HE 221/2005 vp, sivu 55). 
 
 

Oikeusministeriön kanta 
 

Tiedossa ei ole perustetta, jonka vuoksi välttämättömän osallisuuden oppi ei soveltuisi tapa-

ukseen, jossa rangaistussäännöksellä pyritään suojaamaan sekä yksityisiä että yleisiä etuja. Opin 

soveltamatta jättämisen perusteeksi ei riitä se, että seksuaalipalvelujen myyjälle ei myymisen 

yhteydessä aiheutuisi mitään tosiasiallista hänen itsemääräämisoikeuttaan tai kos-

kemattomuuttaan koskevaa loukkausta. 
 



 

 

Jos eduskunnan lakivaliokunta aikanaan kaikesta huolimatta asiantuntijalausuntojen perusteella 

katsoo, että välttämättömän osallisuuden oppi ei riitä myyjän rangaistusvastuusta vapa-

uttamiseen, vastuuvapaudesta tulisi säätää laissa. Tätä vaihtoehtoa on asian käsittelyssä eri-

näisissä yhteyksissä esitettykin. Tällaisen poikkeuksellisen sääntelyn sijoituspaikkaa ei voida 

pitää itsestään selvänä. Osallisuutta koskevat yleiset säännökset ovat rikoslain 5 luvussa. Tiettyä 

rikosta koskevan erityisen järjestelyn sääntelylle mainittu luku ei ole oikea paikka. Myyjän 

vastuuvapaudesta säätämisen ei voi katsoa luontevasti sopivan ostamisen krirmnalisoimis-ta 

koskevaan rangaistussäännökseen eli muutettavaksi ehdotettuun rikoslain 20 luvun 8 §:ään. Näin 

ollen sijoituspaikaksi jäänee 20 luvun loppu, jossa on muita kuin rangaistussäännöksiä. 

Niistäkään ei mikään näytä sopivan nyt kysymyksessä olevaa asiaa varten, vaan luvun loppuun 

tulisi lisätä myyjän vastuuvapautta koskeva uusi pykälä. Jos tällainen pykälä lukuun lisätään, sen 

soveltamisalaan pitäisi selvyyden vuoksi ottaa seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta koskeva 

pykäläkin, vaikka sen kohdalla välttämättömän osallisuuden opin soveltumista pidetään 

selvempänä kuin nyt ehdotetun pykälän kohdalla. Uusi pykälä voisi olla esimerkiksi 

seuraavanlainen: 
H § 

 

Seksuaalipalvelujen myyjän rikosoikeudellinen asema 
 

Seksuaalipalveluja tarjoavaa henkilöä ei tuomita osallisuudesta seksuaalipalvelujen ostamiseen tai 

seksuaalipalvelujen ostamiseen nuorelta. 
 
 
 
 

4.3 Seksuaalipalvelujen myyjän asianomistaja-asema ja myyjän suostumuksen merkitys 
 

Eräissä lakivaliokunnalle annetuissa lausunnoissa todetaan epäselvää olevan, onko palvelujen 

myyjä ostamisrikoksen asianomistaja. On myös katsottu, ettei muun lainsäädännön kanssa olisi 

linjassa se, että myyjän suostumus ei poistaisi seksuaalipalvelujen ostamisen rangaistavuutta. 

Rikoslain 20 luvussa on useita seksuaalirikoksia, joista virallinen syyttäjä ei saa ajaa syytettä, 

ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu 

vaadi syytteen nostamista. 
 

Hallituksen esityksessä ei ole käsitelty myyjän asianomistaja-asemaa. Kysymyksellä on mer-

kitystä harkittaessa sitä, missä asemassa myyjää kuullaan esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsit-

telyssä. Asianomistajaa ei voida kuulla todistajana. Lisäksi kysymyksellä on merkitystä sen 



 

 

suhteen, voiko myyjä asianomistajan ominaisuudessa vaatia ostajalle rangaistusta ja kohdistaa 

häneen vahingonkorvausvaatimuksia. 
 

Mitään lakisääteistä asianomistajan määritelmää ei ole. Oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden 

kautta on kuitenkin syntynyt arviointiperusteita. Tyypillisesti asianomistajana pidetään rikok-

sella loukatun tai vaarannetun oikeushyvän haltijaa. Vakiintuneen käytännön mukaan asian-

omistajana pidetään myös sitä, jolle välittömästi rikoksen perusteella on syntynyt vahingon-

korvausvaatimus . 

Oikeusministeriön näkemyksen mukaan seksuaalipalvelujen myyjä ei ole asianomistaja osta-

misasian käsittelyssä. Näin siitäkin huolimatta, että rangaistussäännöksellä olisi tarkoitus suojata 

myyjän fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta ja seksuaalista itsemääräämisoikeutta. 

Rangaistussäännöksen soveltaminen ei kuitenkaan edellyttäisi, että näitä oikeushyviä tosiasi-

allisesti loukattaisiin tai edes vaarannettaisiin. Jos seksuaalipalvelujen ostamisen yhteydessä 

myyjälle syntyisi vahingonkorvausvaatimus ostajaa kohtaan, se käytännössä edellyttäisi jonkin 

muun rikoksen, esimerkiksi pahoinpitelyn tekemistä samalla kertaa. 
 

Kuten hallituksen esityksessä HE 221/2005 vp on todettu (sivu 55), rikoksen kohteena olevan 

prostituoidun suostumuksella ei olisi ostamisteon oikeudenvastaisuuden poistavaa vaikutusta, 

koska kriminalisoinnilla suojattaisiin myös yleisiä intressejä kuten sukupuolten välistä tasa-

arvoa ja sosiaalista tasa-arvoa. Rangaistussäännöksen yleisiin tavoitteisiin liittyy myös ihmis-

kauppa- ja paritusrikosten toimintaedellytysten heikentäminen. 
 

Kuten edellä todetaan, nyt kysymyksessä olevalla rikoksella ei voi katsoa olevan asianomistajaa. 

Ja vaikka olisikin, seksuaalipalvelujen ostamista ei voitaisi välttämättä rinnastaa niihin rikoksiin, 

jotka rikoslain 20 luvun 11 §:ssä on säädetty asianomistajarikoksiksi. Kuten suostumuksen 

kohdalla, tässäkin on kiinnitettävä huomiota ehdotetun rangaistussäännöksen yleisiä intressejä 

suojaaviin tavoitteisiin. Asianomistajarikoksiksi säädetyt pakottaminen sukupuoliyhteyteen, 

pakottaminen seksuaaliseen tekoon ja eräät seksuaalisen hyväksikäytön tekomuodot muutenkin 

rikoksina luonteeltaan ja tekotavoiltaan olennaisesti poikkeavat nyt rangaistavaksi ehdotetusta 

seksuaalipalvelujen ostamisesta. 
 
 
 

4.4. Yrityksen rangaistavuus 



 

 

Joissakin lausunnoissa yrityksen säätämistä rangaistavaksi on pidetty kyseenalaisena tai pe-

rusteettomana. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tätä asiaa koskevassa lausunnossaan 

(PeVL 17/2006 vp) todennut, että ehdotus seksuaalipalvelujen ostamisen yrityksen säätämisestä 

rangaistavaksi voi tuoda krimmalisoinnin piiriin myös moitittavuudeltaan varsin vähäisiä tekoja. 

Teon yrityksen rangaistavuus on valiokunnan mielestä perusteltua silloin, kun se kohdistuu 

alaikäiseen henkilöön taikka ihmiskaupan tai parituksen uhriin. Perustuslakivaliokunnan mukaan 

lakivaliokunnan on tältä kannalta syytä vielä arvioida yritykseen liittyvän säännöksen 

mahdollisia käytännön soveltamistilanteita ja säännöksen tarvetta. 
 
 

Oikeusministeriön kanta 
 

Yrityksen kriminalisoinnille löytyvät perustelut hallituksen esityksen HE 221/2005 vp sivulta 

21. Prostituution ehkäisemisen tavoitteeseen ja yrityksenkin moitittavuuteen liittyviä näkökohtia 

ei ole syytä tässä yhteydessä enää toistaa. Lisäksi on syytä painottaa sitä, että rikoslain 20 luvun 

muutetun 8 §:n mukaan rikoksen täyttymisaste olisi korkealla tunnusmerkistön täyttymisen 

edellyttäessä ryhtymistä sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon. 

Tähän näkökohtaan ei sovi yrityksen jättäminen rankaisemattomaksi. 
 

On lisäksi syytä kiinnittää huomiota siihen, että järjestyslain 7 §:n 1 momentin perusteella jär-

jestysrikkomuksena rangaistavaa on pelkästään seksuaalipalvelujen ostaminen ja maksullinen 

tarjoaminen. Sen mukaan rangaistavia ovat ostamisteot, jotka hallituksen esityksen mukaan 

olisivat rangaistavia yrityksiä. Jos rikoslain 20 luvun 8 ^ .aän ei oteta yrityksen rangaistavuutta, 

seksuaalipalvelujen ostaminen täytyy säilyttää järjestyslain mukaisena järjestysrikkomuk-sena. 

Tällöin syntyisi kylläkin hieman nurinkurinen tilanne. Yritysluonteiset teot olisivat yleisellä 

paikalla tehtyinä rangaistavia mutta eivät yksityisellä paikalla tehtyinä. 
 

Nuutilan kommentti yrityksen rankaisemattomuudesta Ruotsissa ei pidä paikkaansa. Yrityksen 

rangaistavuus ei tule Ruotsin rikoskaaren 6 luvun 11 §:ssä olevasta seksuaalipalvelun ostamista 

koskevasta rangaistussäännöksestä vaan rikoskaaren 6 luvun 15 §:stä. 
 
 
 

5. IHMISKAUPPAAN JA PARITUKSEEN SIDOTTU VAIHTOEHTO 
 
 

Asian eduskuntakäsittelyn yhteydessä on vahvasti esiin noussut seksuaalipalvelujen ostamisen 

kriminalisoimisen sitominen tilanteisiin, joissa palvelujen tarjoaja on ihmiskaupan uhri tai pa-



 

 

rituksen kohde. Lakivaliokunta toimitti eduskunnan perustuslakivaliokunnan harkittavaksi 

vaihtoehdon, jonka mukaan rikoslain 20 luvun 8 §:n 1 momentti kuuluisi seuraavasti: 
 

Joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa henkilön, jonka on olosuhteiden perusteella syytä 

olettaa olevan (rikoslain 20 luvun) 9 tai 9 a §:ssä taikka 25 luvun 3 tai 3 a §:ssä tarkoitetun rikoksen 

kohteena, ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon, on tuomit-

tava, jollei teko ole (rikoslain 20 luvun) 8 a §:n mukaan rangaistava, seksuaalipalvelujen ostamisesta 

sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
 

Kysymyksessä oleva vaihtoehtomuotoilu perustuu oikeusmiriisteriön asettaman työryhmän 

osamietinnön (oikeusministeriön työryhmämietintö 2003:5) vähemmistön mielipiteeseen. 
 

Perustuslakivaliokunta on tämän asian johdosta antamassaan lausunnossa (PeVL 17/2006 vp) 

todennut, että seksuaalipalvelujen ostaminen on hallituksen esityksen perusteella rangaistavaa, 

vaikka palvelujen tarjoaminen ei liity paritukseen tai ihmiskauppaan. Krirmnalisoinnin tällainen 

laaja-alaisuus ja siihen liittyvä etääntyminen perusoikeusjärjestelmään kiinnittyvistä 

pääasiallisista tavoitteista muodostavat valiokunnan mielestä ongelman sääntelyn oikeasuhtai-

suuden näkökulmasta. Lakivaliokunnan lausuntopyynnössä esitetty vaihtoehtoinen säännös on 

pemstuslakivaliokunnan mukaan hallituksen esittämää selvästi rajatumpi ja oikeasuhtaisuu-den 

vaatimukset paremmin täyttävä, koska se kohdistuu vain paritukseen ja ihmiskauppaan liittyviin 

kiistatta moitittaviin tekoihin. 
 

Kysymystä ihmiskauppaan ja paritukseen sidotusta rangaistussäännöksestä on käsitelty halli-

tuksen esityksen HE 221/2005 vp sivuilla 20 ja 21. Hallitus ei ehdottanut sellaista säännöstä, 

koska siihen liittyy ongelmia, jotka kulminoituvat tekijän olosuhdetahallisuuden toteennäyt-

tämiseen ja ihmiskauppa- tai paritusrikokselta edellytettävään selvitysasteeseen. Tunnusmer-

kistön tarkentaminen tällä tavalla tarkoittaa myös sitä, että nyt kysymyksessä olevaa vähäisenä 

pidettävää rikosta ei voitaisi käytännössä ratkaista yksinkertaisessa rangaistusmääräysme-

nettelyssä. 
 
 

Oikeusministeriön kanta 
 

Hallituksen esityksessä esitettyjä vaihtoehtoiseen säännökseen liittyviä ongelmia ei ole edel-

leenkään syytä vähätellä. Jos sellaista säännöstä kuitenkin pidetään rikosoikeudellisen lailli-



 

 

suusperiaatteen ja perusoikeusnäkökohtien kannalta hallituksen esityksessä ehdotettua parem-

pana, oikeusministeriöllä ei ole syytä vastustaa vaihtoehtoisen säännöksen hyväksymistä. 
 

Tässä yhteydessä on huomattava, että hallituksen esityksen keskeinen tavoite on ihmiskauppa- ja 

paritusrikosten toimintaedellytysten heikentäminen. Ei-vapaaehtoiseen prostituutioon liittyvät 

hallituksen esityksen tavoitteista myös seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen 

vapauden ja koskemattomuuden suojaaminen. Hallituksen esityksessä lähdettiin kuitenkin edellä 

\ditattujen ongelmien vuoksi siitä, että tavoitteiden saavuttamiseksi yleinen kriminalisointi on 

perustellumpi vaihtoehto. Tähän ratkaisuun liittyy laajemminkin ongelmallinen kysymys ei-

vapaaehtoisen ja vapaaehtoisen prostituution määrittelystä ja niiden välisestä rajanvedosta. 
 

Voidaan joka tapauksessa olettaa, että myös ihmiskauppaan ja paritukseen sidotulla rangais-

tussäännöksellä olisi merkittäviä myönteisiä vaikutuksia. Kysymyksessä olisi rangaistussäännös, 

joka ihmiskauppiaiden ja paritusta harjoittavien olisi otettava huomioon harkitessaan 

toimintaansa Suomessa. Säännöksellä olisi ilmeisesti myös vaikutusta asennoitumiseen sek-

suaalipalvelujen ostamiseen yleisemminkin siten, että palvelujen kysyntä vähenisi muissakin 

tapauksissa kuin niissä, joissa palvelujen myyjä on ihmiskaupan uhri tai parituksen kohde. 
 

Jos seksuaalipalvelujen ostamisen rangaistavuus sidotaan ihmiskauppaan ja paritukseen, jär-

jestyslaissa on edelleen järjestysrikkomuksena säilytettävä seksuaalipalvelujen ostaminen 

yleisellä paikalla. Sitä sovellettaisiin toissijaisesti silloin, kun teko ei ole rangaistava palvelujen 

ostamisena ihmiskaupan uhrilta tai parituksen kohteelta. Tästä toissijaisuudesta olisi otettava 

maininta järjestyslain 7 §:n 1 momenttiin. 
 

Seksuaalipalvelujen ostamisen rangaistavuuden kytkeminen ihmiskauppa- ja paritustapauksiin 

tarkoittaisi sitä, että yrityksen tulisi ehdottomasti olla rangaistava. Tämä liittyy edellä jaksossa 

4.4. esitettyjen näkökohtien lisäksi ihmiskaupan uhrina tai parituksen kohteena olevan henkilön 

erityiseen suojantarpeeseen. Ei voida pitää missään tapauksessa perusteltuna sitä, että 

vaadittaisiin korkean täyttymiskynnyksen omaavan ostamisrikoksen tunnusmerkistön täytty-

mistä. 
 

Mitä tulee vaihtoehtomuotoilussa esitettyyn rikoslain 20 luvun 8 §:n 1 momentin tunnusmer-

kistöön, siihen tulisi lisätä aikaisemmin käsitelty korvauksen tarkennus. Muuten on syytä ko-

rostaa pykälän käytännön toimivuuden vaativan sitä, että säännöksen edellyttämälle olosuhde-



 

 

tahallisuudelle ei aseteta soveltamiskäytännössä kohtuuttoman korkeata kynnystä. Muita kes-

keisiä vaihtoehtosäännöksen herättämiä kysymyksiä on kaksi: 1) Minkälaisia ovat säännöksessä 

tarkoitetut olosuhteet? 

2) Millainen tosiasiallinen yhteys palvelujen myyjällä on oltava ihmiskauppaan tai paritukseen? 
 

Käytännön lähtökohta on, että ostamistapahtuman olosuhteet voivat viitata ihmiskauppaan vain 

kaikkein räikeimmissä tapauksissa tai tapauksissa, joissa ostaja on nimenomaan tietoinen 

ihmiskaupasta esimerkiksi sillä tavalla, että hän on ollut mukana kyseisen rikoksen tekemisessä 

tai tuntee sen tekijät. Esimerkkinä ihmiskauppaan liittyvistä muista olosuhteista voidaan mainita 

esimerkiksi se, että ostajan havaitsemalla tavalla palvelujen tarjoajan vapautta jotenkin 

rajoitetaan palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Ihmiskaupparikoksiin saattaa liittyä sen uhrin 

sulkeminen asuntoon tai muuhun vastaavaan paikkaan, jossa häntä sitten taloudellisessa 

hyötymistarkoituksessa käytetään järjestelmälUsesti hyväksi. Johtopäätöksiä saatetaan joissakin 

tapauksissa tehdä esimerkiksi palvelujen tarjoajan psyykkisestä tai fyysisestä kunnosta, johon 

ihmiskaupparikokset ovat omiaan vaikuttamaan haitallisesti niiden ihmisoikeuksia vakavasti 

loukkaavan luonteen vuoksi. 
 

Käytännössä seksuaalipalvelujen ostamista koskevaa rangaistussäännöstä tultaisiin soveltamaan 

lähes poikkeuksetta paritusrikosten yhteydessä. Tuolloin rangaistavuuden puolesta puhuisivat ne 

seikat, jotka osoittavat seksuaalipalvelujen myymiseen osallistuneen muitakin tahoja kuin 

palvelujen tarjoaja. Tällaisia tapauksia ovat tyypillisesti ne, joissa kontakti ostajan ja myyjän 

välillä syntyy muiden tahojen kautta. Ostajaan esimerkiksi ottaa yhteyttä muu henkilö kuin 

palvelujen myyjä. Ostaja voi myös ottaa yhteyttä myyjään välikäden kautta. Ruotsinkin 

kokemusten perusteella ostamistekoja tulisi käytännössä ilmi juuri paritusrikosten tutkinnan 

yhteydessä. 
 

Toinen edellä mainittu kysymys koskee ostamisrikoksen tosiasiallista suhdetta ihmiskauppaan 

tai paritukseen. Nyt vaihtoehdon tunnusmerkistö selkeästi rakentuu sille, että mitään ihmis-

kauppa- tai paritusrikosta ei tosiasiasiallisesti tarvitse tehdä ja että seksuaalipalvelujen ostamisen 

rankaiseminen ei esimerkiksi edellytä kenenkään tuomitsemisesta mainitusta vakavammasta 

rikoksesta. On siis riittävää, että olosuhteet viittaavat ihmiskauppa- tai paritusrikok-seen. Tätä 

näkökohtaa voidaan pitsa yTnmarrettavana, koska tosiasiallisen ihmiskaupan tai parituksen 

edeUyttäminen (tuomitseminen niistä?) johtaisi mahdottomuuksiin säännöksen soveltamisessa. 



 

 

Ongelmaton tämä kysymys ei kuitenkaan ole. Voidaan hyvin kysyä, pitkääkö palvelujen ostajaa 

rangaista pelkän hänen oletuksensa perusteella tilanteessa, jolla ei loppujen 

 

lopuksi ole mitään tekemistä kysymyksessä olevien vakavampien rikosten kanssa? Rangais-

tussäännöksessä siis korostuisi teon subjektiivinen puoli. 
 

Vaihtoehtomuotoilussa korostuu niin merkittävästi palvelujen myyjän suojaamisen näkökohta, 

että se ei ainakaan edellyttäne säätämistä myyjän vastuuvapaudesta. 
 
 
 

6. PALERMON YLEISSOPIMUKSEN LISÄPÖYTÄKIRJAT 
 

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleisso-

pimuksen eli Palermon yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta 

koskevia lisäpöytäkirjoja lausunnoissa ei ole juurikaan käsitelty. 
 

Työministeriön asettama, ihmiskaupan uhrien tukemista koskevia toimenpiteitä harkitseva ja 

valmisteleva työryhmä on parhaillaan päättämässä työtään. Sen myötä työministeriön lausun-

nossa on esitetty joitakin ihmiskauppaan liittyvää lisäpöytäkirjaa koskevia havaintoja. Työmi-

nisteriö on nähnyt tärkeäksi harkita, pitäisikö seksuaalipalvelujen ostaminen tietoisena siitä, että 

kysymyksessä on ihmiskaupan uhri, nostaa selkeämmin esiin esimerkiksi säätämällä se 

rangaistavaksi ankarammin samalla tavalla kuin seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta. 
 

Seksialan Liitto SALLI ry on lausunnossaan puuttunut eräisiin ihmiskauppaan liittyviin ky-

symyksiin sitä koskevan lisäpöytäkirjan valossa. Kysymykset koskevat ihmiskaupan uhrin 

määritelmää sekä lisäpöytäkirjan aiheuttamaa toimimisvelvollisuutta ja täytäntöönpanoa. 
 
 

Oikeusministeriön kanta 
 

Mitä tulee työministeriön toteamukseen, seksuaalipalvelujen ostamisen liityntä ihmiskauppa-

tapaukseen on sellainen seikka, joka rikoslain 6 luvun säännösten mukaan voidaan ottaa huo-

mioon rangaistuksen mittaamisella normaalia ankarammaksi ja ehkä jopa rangaistuslajin va-

linnassa eli valinnassa sakko- ja vankeusrangaistuksen välillä. 
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Yhdistyksen lausumat ihmiskauppaa koskevasta lisäpöytäkirjasta perustuvat sen kahden vuoden 

takaiseen lausuntoon oikeusministeriölle. Lausumissa ei ole otettu huomioon sen jälkeen 

tapahtuneita muutoksia, jotka ilmenevät myös nyt käsiteltävästä hallituksen esityksestä. Tämä 

koskee muun ohessa ihmiskaupan uhria, joka nyt on määritelty henkilöksi, jonka voidaan pe-

rustellusti olettaa olevan ihmiskaupparikoksen asianomistaja. Suomen lainsäädännön katsotaan 

tällä hetkellä täyttävän lisäpöytäkirjan asettamien velvoitteiden vähimmäistason. Huomioon on 

otettava, että tällä hetkellä on käynnissä runsaasti hankkeita, joilla tätä vähimmäistasoa pyritään 

suomalaisessa ihmiskauppauhrien käsittelyssä nostamaan. Edellä mainitun työministeriön 

asettaman työryhmän lisäksi on erityisesti mainittava ihmiskaupan kansallisen 

toimintasuunnitelman täytäntöönpano, ulkomaalaislakiin ehdotettu sääntely ihmiskaupan uh-

reille myönnettävästä harkinta-ajastaja oleskeluluvasta sekä sisäasiainministeriön oma ihmis-

kaupan vastainen toimintasuunnitelma. Asianomistajan ja todistajan suojelua koskevan lain-

säädännön kehittämisen osalta on otettava huomioon se, että lainsäädännön kehittämistarpeita ja 

-velvoitteita aiheutuu useista lähteistä, minkä vuoksi sellaisen kehitystyön on oltava koko-

naisvaltaista eikä pelkästään ihmiskaupparikoksiin liittyvää. 



 

 

f e v p  hio laoo&vp/B n 
Pro-tuMpiste ry:n lausunto hallintovaliokunnalle 23.5.2006 

HE 221/2005 vp 
 
 
 
 
 
 

SEKSUAALIPALVELUIDEN OSTAMISEN KRIMINALISOINTI 
 
 

Yleisiä huomioita 
 

Hallituksen esityksessä seksuaalipalveluiden krimmalisoinnin perusteluissa on samoja ongelmia kuin 
asiaa käsitelleen oikeusministeriön asettaman työryhmän osa-ja loppumietinnöissä. Esityksen logiikka 
noudattaa varsin puhtaasti abolitionistista prostituutiopolitiikkaa ilman poliittisen linjavalinnan 
perusteluja. Läpinäkyvyyden ja esityksen luettavuuden kannalta olisi ollut toivottavaa, että esityksen 
pohjaksi valitut linjaukset ja painotukset olisi avattuja perusteltu selkeästi. Nyt lausunnon tekemistä 
vaikeuttaa se, että prostituutioilmiön kuvaus on epäanalyyttista ja perustuu luvattoman usein 
perustelemattomiin väitteisiin ja ideologisiin kannanottoihin. Prostituutiopohittiselle keskustelulle tai 
väittelylle on ollut ominaista se, että sitä käydään erilaisin väitelausein ja ideologisin painotuksin. 
Poliittiselle taistelulle ja mediakeskustelulle tämä suotaneen, mutta hallituksen esityksen pohjaksi olisi 
odottanut analyyttisempaa ja kriittisempää otetta ilmiön kuvauksen ja lain tarpeellisuuden perustelujen 
suhteen. 
 
 
 

Suojelutarve perusteluna kriminalisoinnille 
 

Lain perusteluosassa prostituoitujen suojelutarve on nostettu keskeiseksi lain säätämistä puoltavaksi 
seikaksi. Suojelun katsotaan perustuvan erityisesti siihen, että prostituoidun sosiaalinen asema on huono. 
Perusteluissa todetaan, että "prostituoitujen usein jo valmiiksi heikon aseman katsotaan myös entisestään 
heikentyvän prostituution harjoittamisen seurauksena." Lause on yksi esimerkki perustelemattomasta 
väitteestä: ei yksilöidä kuka tai ketkä katsovat eikä oteta huomioon (yhtä perusteltua) näkökulmaa, jonka 
mukaan moni on onnistunut myös kohentamaan sosiaalista asemaansa prostituutiolla. Haluamatta 
millään tavalla vähätellä prostituutioon liittyviä ongelmia ja Heveilmiöi-tä, haluamme painottaa sitä, että 
prostiraoitujen suojelutarve toteutuisi tehokkaarnmin, mikäli prostituution arki ja sen monimuotoisuus 
olisi lainsäädännöllisten ja tarvittavien tukitoimien lähtökohtana. 
 

Tukipalvelujen tuottajana kriminalisoinnin perusteeksi otettu heikko sosiaalinen asema, mielenter-
veysongelmat, köyhyys ja päihdeongelmat tuntuu oudolta. Edellä luetellut tekijät ovat olennaisia 
prostituoitujen suojelutarvetta mietittäessä, mutta välineenä tämän suojelun tarjoamiseen näldsimme 
pikemminkin sosiaali- ja terveydenhuollollisten resurssien turvaamisen ja lisäämisen. Palveluiden 
ostamisen kriminalisointi tuskin poistaa näitä turvattomuuden elementtejä sillä tarve hankkia tuloja 
seksuaalipalveluja myymällä ei poistu vaikka ostaminen kielletään. 
 

Mikäli oletus prostituutiomarkkinoiden menemisestä ns. maan alle pitäisi paikkansa, lain seurauksena 
saattaisi olla myös turvattomuuden lisääntyminen. Lain perusteluna käytetty suojelutarve siis 
käytännössä kääntyisi päinvastaiseksi eli laki ei suojelisi vaan saattaisi prostituoidut nykyistä haa-
voittuvampaan asemaan. 
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Palvelujen ostaminen vähentäisi ja ennaltaehkäisisi ihmiskauppaa ja paritusta 
 

Ulkomaalaislain muutoksen, joka mahdollistaa prostituoitujen käännyttämisen, ajateltiin hillitsevän 
Suomeen suuntautuvaa prostituutiota. Määrällisesti lailla ei kuitenkaan ollut toivottavaa vaikutusta. 
Todelliset vaikutukset näkyivät ulkomaalaisten prostituoitujen aseman heikentymisessä: ulkomaalaiset 
prostituoidut eivät uskalla ilmoittaa poliisille heihin kohdistuvista vakavistakaan rikoksista ja 
uhkailuista. Fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden suoja on tästä syystä käytännössä olematonta. 
 

Lain seurannaisvaikutukset eivät ole aina sitä mitä tavoitellaan, ja onkin syytä pohtia voiko käydä myös 
niin, että prostituution asiakkuuden kriminalisointi saattaisi myös lisätä ihmiskauppiaiden ja parittajien 
valtaa. Jos itsenäisesti toimiminen vaikeutuu, niin osa nykyisestä itsenäisesti ja ilman pakkoa toimivasta 
prostituutiokentästä saattaa siirtyä parittajien valtaan. 
 
 

Tukipalvelut, rikosoikeudellinen sääntely ja prostituoitujen suojelutarve 
 

Pro-tukipiste katsoo, että prostituoitujen terveyden edistämisen, heikon sosiaalisen aseman ja toi-
meentuloedellytysten parantaminen sekä marginaaliasemasta johtuvien perus- ja kansalaisoikeuksien 
vahvistaminen tulisi tapahtua tukitoimia lisäämällä eikä rikosoikeudellisin keinoin. Kaikkiin niihin 
tekoihin, joihin liittyy yksilön itsemääräämisoikeutta rajoittavia tai loukkaavia elementtejä, tulisi 
kohdentaa tehokkaita rikosoikeudellisia toimenpiteitä lähtökohtana sekä rikoksentorjunta, syyllisten 
vastuuseen saattaminen että uhrin oikeudet. Itsemääräämisoikeutta ja sen loukkaamista ei tulisi sitoa 
prostituutiokäsitteeseen sisältyväksi, vaan rikosoikeudellisen sääntelyn tulisi kohdentua niihin tekoihin, 
jotka loukkaavat itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta. 
 

Ihmiskaupan uhreille ollaan parhaillaan luomassa palvelujärjestelmää, joka pyrkii paitsi tarjoamaan 
ihmiskaupan uhrille hänen tarvitsemiaan tukipalveluita että vähentää uudelleen uhriutumisen riskiä. 
Käytännön palvelujärjestelmää rakennettaessa on kiinnitetty huomiota ihmiskaupan uhrin määritte-
lemisen vaikeuteen ja palvelujärjestelmän kyvyttömyyteen tunnistaa ihmiskaupan uhreja osana 
prostituutiota, laitonta maahanmuuttoa ja ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä. Ihmiskaupan uhrien 
kannalta olisikin merkittävää, että esimerkiksi ihmiskaupan ja prostituution käsitteitä ei tietoisesti 
sotketa vaan päinvastoin selkiytetään entisestään. 
 
 

Seksuaalipalveluiden kysynnän vähentäminen 
 

Hallituksen tavoitteena on vähentää seksuaalipalveluiden kysyntää. Pro-tukipiste ry katsoo, että tähän 
tavoitteeseen tulisi pyrkiä ensisijaisesti tiedotuksellisin ja kasvatuksellisin keinoin. Esityksessä todetaan, 
että tiedotukselliset ja kasvatukselliset keinot eivät merkittävästi vähentäisi palveluiden kysyntää ja tästä 
syystä nämä keinot eivät olisi riittäviä. Laaja-alaisia tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja seksuaalista 
hyvinvointia edistäviä koulutus- ja tiedotustoimintaa ei ole kuitenkaan kokeiltu, joten sen riittävyyttä ja 
tehokkuutta lienee vaikea arvioida. Tiedotuksellinen ja kasvatuksellinen työ ei voi perustua vain 
yksittäisiin kampanjoihin, vaan työn tulisi olla jatkuvaa ja eri kohderyhmät huomioonottavaa. 

Prostituutiotilanne palvelujen tuottajan näkökulmasta 
 

Pro-tukipisteen kontaktipinta suomalaiseen prostituutioon: 



 

 

- Pro-tukipiste tapaa vain sen osan prostituution kentästä: prostituoidut, jotka joko hakeutuvat itse 
Prö-tukipisteelle tai joita tavataan etsivän työn kautta 

- Viikkotasolla kontaktien lukumäärä vaihtelee noin 100:sta 200:aan; vuositasolla kontaktien 
lukumäärä oli viime vuonna noin 6500 (kontaktimäärien muutosta kuvaava taulukko liitteenä). 
Vuoden 2005 aikana tavattiin arviolta noin 1000 - 1500 eri prostituoitua. 

- Eri kansallisuuksien osuutta voidaan arvioida olevan karkeasti: 
o  venäläisiä noin puolet 
o 'virolaisianoin 15 prosenttia 
o  suomalaisia noin kolmannes 
o  reilu kymmenen prosenttia muualta (muut Baltian maat, Valko-Venäjä, Ukraina, 

Moldavia, Puola, Thaimaa) 
- Lähes kaikki Pro-tukipisteen asiakkaat ovat naisia; aivan viime aikoina saatu joitakin kontakteja 

miehiin vuosi sitten aloitetun miesprojektin myötä 
Status vaihtelee: Suomen kansalaisuus, pysyvä oleskelulupa, tilapäinen oleskelulupa, 
turistiviisumilla, laittomasti maassa 

- pieni osa mukana prostituutiossa parittajan pakottamana, osa parittajan alaisuudessa, suuri osa 
ilman parittajaa 

- Pro-tukipiste ei tavoita niitä, jotka elävät käytännössä vankeina bordelleiksi muutetuista 
asunnoissa. Poliisilta saadun tiedon mukaan kuitenkin tällaisia asuntoja ei enää ole tiedossa 
pääkaupunkiseudulla. 

 

Pro-tukipisteen tarjoamista palveluista saa lisätietoa kotisivuilta www.pro-tukipiste.fi 
 

Tähänastisten kriminalisointien vaikutukset: 
 

Järjestyslaki: 
- väkivallan pelko ja riskitilanteet lisääntyneet 
- prostituoidut eivät uskalla raportoida heihin kohdistuvasta väkivallasta, kiristämisestä jne. 
- varsinkin katuprostituutio muuttanut rakennettaan kohti näkymättömämpää ja 

nopeatempoisempaa toimintaa 
- ei ole kuitenkaan lopettanut katuprostituutiota tai prostituoitujen määrää 

o  kadulla tavataan noin 50-60 eri ihmistä vuosittain; uusia vuonna 2005 tavattu 16 o  
korvaushoitoon pääsyn mahdollistuminen vähentänyt piikkihuumeiden käyttäjien 

prostituutiota kadulla o  Pro-tukipisteen asuttamisprojektilla saatu pitkään kadulla 
toimineita prostituoituja 

tehostetun sosiaalityön piiriin 
 

Ulkomaalaislaki (jos perusteltua syytä epäillä...) 
- EU:n ulkopuolelta tulevien naisten oikeusturva olematon; ei uskalleta turvautua 

viranomaisiin käännytyksen pelossa 
- lisännyt parittajien ja hyötyjien valtaa prostituutiomarkkinoilla 
- lisännyt liikkuvuutta maan sisällä ja maasta toiseen (liikkuvuus maan sisällä: pyritään välttämään 

kiinnijäämisriskiä vaihtamalla paikkakuntaa; maahantulokieltojen vuoksi yritetään muihin 
maihin) 

- ei ole juurikaan vähentänyt prostituoitujen määrää 
 

Törkeä paritus 
- lisännyt naisten luottamusta poliisin keinoihin suojella heitä parittajilta 

 

Ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa 
- laki on ollut voimassa 1,5 vuotta mutta uhrin asema edelleenkin määrittelemättä -> ei luottamusta 

lain toimivuuteen eikä tietoa miten uhria voidaan suojella 

http://www.pro-tukipiste.fi/
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Mitä lisäkriminalisoinnin sijaan? 

- Suuri osa Pro-tukipisteelle hakeutumisen syistä ei liity prostituutioon sinällään, vaan yleisiin 
sosiaalisiin, terveydellisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin => ratkaisu prostituutioon 
rekrytoitumiseen ja prostituutiosta luopumiseen löytyy usein prostituution ulkopuolelta, yleisistä 
sosiaali- ja terveyspoliittisista päätöksistä ja toimenpiteistä (toimeentulo-, työllistymis-, 
päihdehuolto-ja mielenterveyspalvelujen parantaminen) 

- Kysyntään vaikuttaminen ja signaaliefektin aikaansaaminen pitkäjänteisellä ja kattavalla 
seksuaali- ja tasa-arvokoulutuksella 

- Nykyisen lainsäädännön soveltaminen siten, että tutkitaan ja toteutetaan niitä toimenpiteitä, jotka 
tehokkaimmin kohdistuvat niihin tekoihin, jotka loukkaavat yksilön itsemääräämisoikeutta ja 
uhkaavat hänen terveyttään, turvallisuuttaan ja henkeään. 

- ihmiskauppalainsäädännön käyttäminen (rikoksentorjunta ja ennaltaehkäisy) ja ihmiskaupan 
uhrin aseman määrittäminen (uhrin tukeminen ja uudelleen uhriutumisen ehkäisy) 

Kontaktimäärät työmuodoittain 1990-2005 

(HE 221/2005 vp) 
 

vuodet 
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Hallintovaliokunnalle 
 
 
 
Lausuntopyyntönne HE 221/2005 vp kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen 
Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta 
koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymistä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaan saattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta. 

 
 
Suomen Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä yllä mainittujen YK:n kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisten lisäpöytäkirjojen hyväksymistä ja lakeja 
lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 
Lisäpöytäkirjojen voimansaattaminen ja esitetyt lainsäädäntöuudistukset ovat osa 
kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. 
 
Kuntaliitto on aikaisemmassa lausunnossaan (2004) puoltanut oikeusministeriön 
työryhmän osamietinnön ehdotusta seksuaalipalvelujen ostamisen säätämistä 
yleisesti rangaistavaksi. Tärkeänä pidetään edelleen sitä, että seksipalvelujen os-
taminen kriminalisoidaan yleisesti hallituksen esityksen mukaisesti tai vaihtoehtoisesti 
ihmiskaupan uhrien osalta lakivaliokunnan esittämän vaihtoehdon mukaisesti. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
HE 221/2005 vp 

Valtakunnansyyttäjänvirastolta pyydetty asiantuntijalausunto 

Esityksen seksuaalipalvelujen ostamista koskeva osuus vaatii kriittistä tarkastelua. 

On tehtävä selkeä ero kolmen ilmiön välillä: 
1. Ihmiskauppa 
2. Paritus 
3. Seksuaalipalvelujen myyminen/prostituutio 

Kaksi ensin mainittua ovat pitkälti kansainvälisen, järjestäytyneen rikollisuuden aluetta ja niitä 
vastaan on kamppailtava. Viimeksi mainittu voidaan tästä riippumatta hyväksyäkin. 
 
Kansainväliset normit eivät edellytä seksuaalipalveluja koskevan sopimussuhteen kummankaan 
osapuolen toiminnan kriminalisointia. Uusille kriminalisoinneille tulisi yleensäkin aina osoittaa 
selkeä tarve. Rikosoikeus on tarkoitettu äärimmäiseksi keinoksi, jota ei pitäisi käyttää pelkästään 
moraalisen kannan julkituomiseen. Jos säätelyn tarve ei ole ilmeinen tai jos kriminalisointiin voi 
liittyä selviä haittoja, ei siihen tule ryhtyä. 
 
Vahvin perustelu esitykselle on pyrkimys hillitä ihmiskauppaa ja paritusta niitä ylläpitävää kysyntää 
heikentämällä. Tämä tavoite sinänsä onkin selkeä, kansainvälinen ja kiistaton. Eri asia on, millä 
keinoin siihen parhaiten päästään. 
 
Ehdotettu säännös on kriminaaiipoiiittisesti kyseenalainen. Lainsäädäntöön on ennustettu liittyvän 
haittoja: 

1. Näytön hankkiminen vakavasta prostituutioon liittyvästä rikollisuudesta voi vaikeutua. 
2. Prostituoitujen asema saattaa tosiasiallisesti heikentyä. 
3. Valvontaongelmat heikentävät koko rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta. 

Esitetyssä muodossaan seksuaalipalvelujen ostamisen ja sen yrittämisen tunnusmerkistö on myös 
rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kannalta varsin avoin ja epätäsmällinen. 
 
Syyttäjälaitoksen lausuntona katson, että mikäli rangaistussäännös ylipäänsä katsotaan kysynnän 
rajoittamiseksi välttämättömäksi, tulisi kriminalisointi ainakin rajata vain seksuaalipalvelujen 
ostamiseen tilanteissa, joissa myyjä on ihmiskaupan uhri tai parituksen kohde. 
 
Oikeusministeriön työryhmämietinnön 2003:5 vähemmistö on (s. 113) esittänyt erästä tämän 
vaihtoehdon mukaista rangaistussäännöstä. Siinä rangaistavuuden edellytykseksi on asetettu, että 
ostajalla on olosuhteiden perusteella syytä olettaa myyjän olevan paritus- tai ihmiskaupparikoksen 
kohteena. 
 
 
 
 

Jouko Nurminen 
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Hallintovaliokunnan lausuntopyyntö HE 221/2005 vp 
 
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 

 
 

1. Yleistä 
 
Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Helsingin kihlakunnan poliisilai-
tokselta hallituksen esitystä Eduskunnalle kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ih-
miskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen 
hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n 
muuttamista koskevaa lausuntoa. Lausunnossaan Helsingin kihlakunnan 
poliisilaitos on ottanut kantaa lähinnä seksuaalipalvelujen ostamiseen liittyvien 
säädösten muuttamiseen. Esityksessä ehdotetaan rikoslakia ja järjestyslakia 
muutettavaksi niin, että mahdollisuudet torjua ihmiskauppaa, paritusta ja 
prostituutiota parantuisivat. 

 
 

2. Haittavaikutukset 
 
Esityksen tarkoituksena on parantaa rikoslain muutoksilla mahdollisuuksia 
torjua ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota. Muutokset on katsottu tar-
peellisiksi tehdä toisaalta Suomen kansainvälisten velvoitteiden täytän-
töönpanemiseksi ja toisaalta kansallisen muutostarpeen vuoksi. Ehdotuksessa 
esitetään seksuaalirikoksia koskevaan rikoslain 20 luvun 8 §:än lisättäväksi 
uusi rangaistussäännös, joka koskee seksuaalipalvelujen ostamista. Samassa 
luvussa oleva seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta koskeva 
rangaistussäännös on tarkoitus siirtää saman luvun 8 a §:ksi ja muuttaa sitä 
siten, että enimmäisrangaistusta korotetaan kuudesta kuukaudesta yhteen 
vuoteen vankeutta. Seksuaalipalvelujen myymistä ei ehdoteta rangaistavaksi. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos ei varauksetta kannata seksuaalipalvelujen 
ostamisen muuttamista rangaistavaksi. Seksuaalipalvelujen ostamisen 
kriminalisoinnin haittavaikutuksena on, että prostituutiota ryhdyttäisiin har-
joittamaan salassa, joka puolestaan saattaisi lisätä parittajien valtaa prosti-
tuoituihin nähden. Kriminalisointi saattaisi myös vähentää prostituoitujen 
halukkuutta ilmoittaa asiakkaiden tai parittajien heihin kohdistamia rikoksia ja 
vähentää ostajien halukkuutta toimia poliisin kanssa yhteistyössä pari-
tusrikollisuutta selvitettäessä. Poliisi joutuu näyttöä hankkiessaan käyttä- 

 

mailto:hav@eduskunta.fi


HELSINGIN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 

 

LAUSUNTO 

Helsingin kihlakunnan 
poliisilaitos 
Punanotkonkatu 2 A Pl 
00130 HELSINKI 0C 

Puhelin +358 
91891 Faksi 
+358 9189 2822 
www.poliisi.fi/h
elsinki 

PL 18 
00131 
HELSINKI 

http://www.poliisi.fi/helsinki
http://www.poliisi.fi/helsinki


HELSINGIN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS LAUSUNTO 

 

2(3) 

15.5.2006 
 

mään entistä enemmän salaisia pakkokeinoja, kuten esimerkiksi telepak-
kokeinoja. 
 
Rangaistavuuden myötä toiminta muuttuu todennäköisesti entistäkin am-
mattimaisemmaksi. Selvitysten mukaan seksuaalipalvelujen tarjonta on 
siirtynyt kadulta ainakin osittain muualle, esimerkiksi Internetiin tai matka-
puhelinten välityksellä tapahtuvaksi. Poliisin käsitysten mukaan kadulle 
jääneiden prostituoitujen asema saattaa lain myötä muuttua huonommaksi. 
Muutoksen on uumoiltu lisäävän myös parittajien toimintaa. Rikoksen toteen 
näyttämisessä tulee olemaan ongelmia ja se vaatii poliisilta paljon re-
sursseja. Myös prostituoidun asema rikosprosessissa saattaa muodostua 
pulmalliseksi. 

 
 
3. Ihmiskauppa ja prostituutio 

 
Ihmiskaupan ilmenemismuodot Suomessa liittyvät lähinnä prostituutioon ja 
luvattoman työvoiman käyttöön. Kokemus on osoittanut, että poliisin puhut-
telemat prostituoidut ovat harvoin halukkaita paljastamaan taustalla mah-
dollisesti toimivaa paritusorganisaatiota. 
 
Poliisin näkemyksen mukaan on odotettavissa, että Suomessa tulee esiin-
tymään vastaavankaltaisia ongelmia kuin Ruotsissa, jossa poliisi on to-
dennut prostituutioon puuttuminen vaikeaksi. On niin ikään todennäköistä, 
ettei kriminalisoinnin prostituutiota vähentävä vaikutus tule olemaan erityisen 
huomattava voimavarojen suuntautuessa rajallisten taloudellisten resurssien 
johdosta pääasiassa vain räikeimpien tapausten selvittämiseen. On niin 
ikään mahdollista, että kriminalisoinnin myötä prostituoiduksi päätyvien 
sosiaalinen tilanne tulee heikkenemään entisestään. 

 
 

4. Yhteenveto 
 
Jos esittämästämme huolimatta kuitenkin katsotaan, että seksuaalipalvelu-
jen ostamisen kriminalisointi on tarpeen, se tulee kohdistaa nimenomaan 
tilanteisiin, joissa seksuaalipalvelujen myyjä on ihmiskaupan uhri tai pari-
tuksen kohde. Nämä tilanteet ovat sellaisia, joihin ensisijaisesti tulee puuttua, 
sekä seksuaalipalvelujen myyjän aseman vuoksi että järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen olevien kytkentöjen vuoksi. Rajalliset poliisi-, syyttäjä-ja 
tuomioistuinlaitoksen voimavarat tulee keskittää organisoituneen parituksen 
tutkintaan ja siitä tuomitsemiseen. 
 
Mahdollisena haittana on otettava huomioon myös se, että kriminalisoinnin 
myötä mahdollisuus ihmiskaupan ja parituksen selvittämiseen vähenee, 
koska ostajaa ei enää sen jälkeen voida kuulla todistajana. Asiakkaiden 
puhuttelusta on tähän asti ollut apua parituksen tutkinnassa. 
 
Kuten edellä on todettu, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos ei varauksetta 
kannata seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointia, jos sen tarkoituk-
sena on pelkästään vähentää ihmiskauppaa ja erityisesti paritusrikollisuut-ta. 
Tätä taustaa vasten seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointi on 
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perusteltua vain tilanteissa, joissa seksuaalipalvelun myyjä on selvästi Ih-
miskaupan uhri tai parituksen kohde. 
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Työministeriö pitää esitystä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen (Palermon sopimus) ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta 
koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ^ihmiskaupan vastaisen työn -kannalta merkittävänä ja välttämättömänä 
askeleena. Lisäpöytäkirjojen hyväksymisellä on kansallista ja kansainvälistä merkitystä siitä 
huolimatta, että niiden mukaiset keskeiset ja velvoittavat lainsäädäntötoimenpiteet on jo toteutettu 
Suomen lainsäädännössä. 
 

Ihmiskauppaa koskevassa lisäpöytäkirjassa ihmiskaupalla tarkoitetaan hyväksikäyttötarkoituksessa 
tapahtuvaa henkilöiden värväystä, kuljettamista, siirtämistä, kätkemistä tai vastaanottamista. 
Toiminnan on tapahduttava voimankäytöllä uhkaamisen tai voimankäytön tai muun pakottamisen, 
sieppauksen, petoksen, harhaanjohtamisen, vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman 
hyödyntämisen avulla. Se voi tapahtua myös toista henkilöä vallassaan pitävän henkilön suostumuksen 
saamiseksi annetun tai vastaanotetun maksun tai edun avulla. Ihmiskaupan uhria sinänsä ei 
lisäpöytäkirjassa kuitenkaan määritellä. 
 

Hyväksikäytöksi katsotaan vähintään toisen hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa tai muut 
seksuaalisen hyväksikäytön muodot, pakkotyö tai pakollinen palvelu, orjuus tai muu orjuuden 
kaltainen käytäntö, orjuuden kaltaiset olot tai elinten poistaminen. Uhrin suostumuksella tässä 
yhteydessä tarkoitettuun hyväksikäyttöön ei ole merkitystä, kun sen saamiseksi on käytetty jotakin 
edellisessä kappaleessa mainittua keinoa. Lapsen värväys, kuljetus, siirtäminen, kätkeminen tai 
vastaanottaminen hyväksikäyttötarkoituksessa katsotaan ihmiskaupaksi myös silloin, kun siihen ei liity 
mitään tällaista keinoa. Lapsella tarkoitetaan lisäpöytäkirjassa alle 18-vuotiasta henkilöä. 
 

Lisäpöytäkirjan keskeisin merkitys on ihmiskauppaa koskeva kriminalisointivelvoite, mutta sen 6 -8 
artiklat sisältävät myös ihmiskaupan uhrien suojelua koskevia kohtia. Uhrien auttamista koskee lähinnä 
6 artiklan 3 kappale, jonka mukaan kukin sopimusvaltio harkitsee sellaisten toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa, joilla autetaan ihmiskaupan uhreja toipumaan fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti. 
Siiloin kun se on tarkoituksenmukaista, on toimittava yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, muiden asiaan 
liittyvien järjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan osien kanssa. Mukaan luetaan erityisesti 
seuraavat toimenpiteet: sopivan asunnon järjestäminen; neuvojen ja tietojen antaminen erityisesti 
ihmiskaupan uhrien lakiin perustuvista oikeuksista sellaisella kielellä, jota uhrit ymmärtävät; 
lääkinnällisen, henkisen ja aineellisen avun antaminen sekä työ-, koulutus- ja 
harjoittelumahdollisuuksien järjestäminen. Muita ihmiskaupan uhrien auttamista sivuavia asioita 

 



 

 

suojelua käsittelevien kohtien yhteydessä ovat muunlainen tiedottaminen oikeudenkäynti- ja 
hallintomenettelyistä, apu rikosoikeudenkäynnin soveltuvissa vaiheissa sekä uhrien yksityisyyden ja 
fyysisen turvallisuuden suojaaminen. 
 

Ihmiskauppaa koskevassa lisäpöytäkirjassa mainitut seikat ovat uhrien auttamisen suhteen 
harkinnanvaraisia eivätkä edellytä työministeriön hallinnonalalla uusia toimenpiteitä. Työministeriö on 
kuitenkin jo valmistautunut muun muassa tässä lisäpöytäkirjassa mainittujen auttamista koskevien 
toimenpiteiden toteuttamiseen. Valtioneuvoston 25.8.2005 hyväksymän ihmiskaupan vastaisen 
toimintasuunnitelman mukaisesti työministeriö on asetettu vastuulliseksi ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmän suunnittelemisesta ja toteutuksesta Suomessa. Ministeriö on asettanut työryhmän 
selvittämään ja tekemään ehdotuksen ihmiskaupan uhrien auttamiseen liittyvien toimenpiteiden 
järjestämiseksi ja lainsäädännön kehittämiseksi. Työryhmän määräaika päättyy toukokuun 2006 
lopussa, minkä jälkeen se jättää ehdotuksensa ihmiskaupan uhrien auttamisen järjestämisestä. 
Toimintasuunnitelmassa on lisäksi määrätty asetettavaksi sen tavoitteiden ja toimenpiteiden 
asianmukaista toteuttamista seuraava ohjausryhmä, jonka työministeriö on myös asettanut. 
 

Työryhmän esityksessä tullaan ottamaan huomioon valtioneuvoston toimintasuunnitelmassa uhrien 
auttamisen osalta edellytetyt toimenpiteet, kuten etsivä työ, kriisiapu, asuminen, toimeentulo, 
terveydenhuolto, koulutus, työllistyminen, psyykkinen ja hallinnollinen tuki,- oikeudellinen-apu ja 
neuvonta, sekä paluu ja lapsiuhrien tarvitsemat erityispalvelut. Esityksen laatimisessa on pyritty 
ottamaan huomioon Palermon sopimus ihmiskauppaa koskevine lisäpöytäkirjoineen, Euroopan 
neuvoston ihmiskaupan vastainen yleissopimus ja Euroopan yhteisön neuvoston direktiivi 2003/8l/EY 
oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville 
kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa 
maahantulossa avustamisen kohteeksi. 
 

Hallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti ihmiskaupan uhrien auttamisen lähtökohtana pidetään 
olemassa olevia palvelujärjestelmiä, ja palvelujen järjestämisessä painotetaan viranomaisten ja 
kolmannen sektorin välistä yhteistyötä ja moniammatillisuutta. Toiminnallisen näkökulman taustalla 
pyritään säilyttämään toimintasuunnitelman ihmisoikeusperustainen ja uhrikeskeinen lähestymistapa 
sekä sukupuoli- ja lapsinäkökulma. Toimintasuunnitelman tavoitteena on lisäksi uhrin 
voimaantuminen, minkä pohjalta yhtenä lähestymisperiaatteena on palvelujen toteuttaminen 
yksilöllisen tarpeen mukaan myös uudelleen uhriutumisen ehkäisemiseen pyrkien. 
 

Ihmissalakuljetusta koskeva lisäpöytäkirja ei koske työministeriön hallinnonalaa eikä ihmiskaupan 
uhrien auttamisjärjestelmää, vaan rajoittuu lähinnä kansainväliseen yhteistyöhön sekä pöytäkirjassa 
mainittujen rangaistavien tekojen ehkäisyyn, tutkintaan ja niitä koskeviin syytetoimiin, kun kyseiset 
teot ovat luonteeltaan kansainvälisiä ja niissä on osallisena järjestäytynyt rikollisryhmä. Tällaisia 
tekoja ovat muun muassa maahanmuuttajien salakuljetus, väärennettyjen asiakirjojen valmistaminen ja 
maassa oleskelun mahdollistaminen sellaiselle henkilölle, jolla ei ole tähän asianmukaista lupaa. 
Pöytäkirja sisältää kuitenkin myös tekojen kohteeksi joutuneiden henkilöiden oikeuksien fyysistä ja 
oikeudellista suojelua koskevia kohtia. 
 

Ihmiskauppa ja ihmissalakuljetus kietoutuvat ilmiöinä usein toisiinsa, ja niitä saattaa olla hankala 
erottaa toisistaan, mutta pelkkä ihmissalakuljetus ei täytä ihmiskaupan tuntomerkkejä. Ihmiskaupan ja 
ihmissalakuljetuksen erona voidaan karkeasti ottaen pitää riippuvuussuhdetta tai sen puuttumista. 
Ihmiskaupassa luodaan pitkäaikainen riippuvuussuhde rikollisten ja uhrin välille esimerkiksi siten, että 
uhri joutuu työskentelemään rikollisille maksaakseen heille velkansa järjestetystä matkasta. 
Riippuvuussuhdetta ylläpitävät usein myös alhainen palkkataso, vuokranmaksu tai palkasta 
Ihmissalakuljetuksen yhteydessä on kysymys tavallisesti vain matkan ja maahantulon järjestämisestä. 
Ihmissalakuljetus voi tapahtua piilossa tai julkisesti esimerkiksi väärien asiakirjojen avulla, jolloin 
siihen liittyy väärennösrikoksia ja väärien tietojen antamista. Matka maksetaan yleensä etukäteen, 



 

 

joten matkalle lähdettäessä hyöty on jo saatu ja maahantulon jälkeen henkilön suhde matkan 
järjestäjään tavallisesti katkeaa. Ihmissalakuljetuksen kohteeksi joutuneen henkilön aseman tekee 
heikoksi se, että maksun saatuaan salakuljettajilla ei ole välttämätöntä tarvetta huolehtia siitä, että 
henkilö pääsee määränpäähänsä. 
 

Ihmiskauppa ei myöskään välttämättä liity paritukseen tai prostituutioon, vaan sitä esiintyy näiden 
lisäksi monissa muissa muodoissa, kuten lapsikauppana, elinkauppana ja erityisesti 
työhyväksikäyttönä. Paritusta ja prostituutiota esiintyy lisäksi täysin erillään ihmiskaupasta, joten 
ihmiskauppaa ei tule rinnastaa pelkästään kaupalliseen seksiin. 
 

Rikoslain 20 luvun muuttamisen yhteydessä työministeriö näkee tärkeäksi harkita, pitäisikö 
seksuaalipalvelujen ostaminen tietoisena siitä, että kysymyksessä on ihmiskaupan uhri, nostaa 
selkeämmin esiin esimerkiksi säätämällä se rangaistavaksi ankarammin samalla tavalla kuin 
seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta. Vaikka esityksessä ehdotetaan rikoslakia -muutettavaksi siten, 
että seksuaalipalvelujen ostaminen olisi yleisestikin rangaistavaa, työministeriö näkee että ihmiskaupan 
uhreihin kohdistuva tietoinen hyväksikäyttö tulisi ottaa lainsäädännössä erikseen huomioon. Tällaisella 
säännöksellä saattaisi olla merkitystä ihmiskaupan kysynnän vähentämisen sekä ihmiskaupan uhrien 
suojelun ja tukemisen kannalta, vaikka näytön saaminen tällaisissa tapauksissa olisikin vaikeaa ja 
rangaistussäännöksiä tultaisiin todennäköisesti soveltamaan harvoin. Esityksen mukaisesti 
ihmiskauppaan sidotun rangaistussäännöksen ei tarvitsisi edellyttää ostajalta kovin suurta tietoisuutta 
eikä olosuhteista päättelemiseen liittyvälle näytölle tarvitsisi asettaa kovin korkeaa kynnystä. 
 

Järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta työministeriöllä ei ole lausuttavaa. 
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YLEISTÄ 
Seksuaalipalvelujen ostaminen ja myyminen on monessa mielessä ongelmallista. Joidenkin arvioiden 
mukaan prostituoitujen asiakkaat ovat samalla myös järjestäytyneen rikollisuuden rahoittajia. 
Ehdotettujen kriminalisointien seurauksena saattaisi olla nykyisen tilanteen muuttuminen näennäisesti 
paremmaksi, mutta todellisuudessa huonommaksi. Tämän asian taustalla oleva varsinainen ongelma 
ovat paritus ja parittajat. Jos nykyistä tilannetta kiristetään, on näiden helpompi toimia, kun ilmiö 
painuu Icriminalisoinnin seurauksena maan alle. Tämä puolestaan heikentää seksin myyntitoimintaa 
harjoittavien naisten asemaa. 
 

Seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointi Ruotsissa on vaikuttanut näennäisesti jonkin verran. 
Tämä vuonna 1999 voimaan tullut laki on vähentänyt kadulla tapahtuvaa toimintaa lähinnä maan 
suurimmissa kaupungeissa. Kuitenkaan mitään varmaa tietoa ei ole siitä, onko prostituutio todelli-
suudessa vähentynyt. Suomen järjestyslailla on saavutettu kaiketi paljon samanlaisia vaikutuksia 
katuprostituutioon. 
 

Joidenkin näkemysten mukaan seksin ostamisen krirninalisointi edellyttäisi myös myynnin säätämistä 
rangaistavaksi. Muussa tapauksessa tilanne nähdään vähän kohtuuttomana. Seksin ostamisen 
yrityskin olisi rangaistavaa, mutta ei minkäänlainen tyrkyttäväkään tarjoaminen. 
 

KANNANOTTO 
Mitään luotettavaa tietoa ei ole siitä, miten seksuaalipalvelujen ostamisen säätäminen rangaistavaksi 
todellisuudessa vaikuttaisi. Päästäisiinkö nykyistä parempaan tilanteeseen. Totuus lienee se, että niin 
kauan kun kysyntää riittää, tulee tarjontaa olemaan. Toisaalta kriminalisointi tarkoittaisi rikosten ja 
rikollisten määrän merkittävää kasvua ainakin teoriassa. Savutetaanko pelkällä kriminalisoinnilla 
tavoitteena olevia vaikutuksia, jos näiden rikosten tutkintaan ei poliisin vähenevistä voimavaroista 
johtuen voida todellisuudessa panostaa juurikaan minkään vertaa. Ruotsin kokemusten mukaan 
näiden rikosten tutkinta vaatii paljon resursseja, koska niiden toteennäyttärninen on ongelmallista. 
Niinpä Ruotsissa vain muutamat yksittäiset tapaukset vuodessa ovat johtaneet langettavaan tuomioon. 
 

Tuntuukin siltä, että naisten ja lasten aseman parantamiseen seksuaalirikosten yhteydessä saatettaisiin 
päästä nyt esitettyä Icriminalisointia paremmin keskittämällä poliisin voimavaroja parittajien 
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kiinnisaamiseen. Siinä mielessä tulee miettiä, ovatko lainsäädäntö ja poliisin mahdollisuudet toimia 
ajan tasalla. 

 

Asia ja lausunnonantaja: HE 221/2005, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 
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EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNTA 
 
 

Asia:        Lausunto hallituksen esityksestä 221/2005 vp. 
 

Viite:        Eduskunnan hallintovaliokunnan lausuntopyyntö asiassa, päiväys: 
15.5.2006. 
 

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n lausunto: 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnan lausuntopyynnön johdosta Suomen Poliisijärjestöjen 
Liitto ry lausuu kunnioittaen seuraavaa: 
 

Seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisoinnin osalta hallituksen esityksessä 
todetaan, että järjestyslain ja Ruotsin rangaistussäännöksen soveltamiskokemukset 
ovat nostaneet esille ongelmia, jotka liittyvät muun muassa poliisin 
valvontavoimavaroihin ja valvonnan tehokkuuteen. Näitä näkökohtia ei ole kuitenkaan 
pidetty erityisen merkityksellisinä kriminalisoinnin tarpeellisuuden arvioinnin kannalta. 
SPJL katsoo, että seksuaalipalvelujen ostamisen yleiseen kriminalisointiin liittyy 
kuitenkin oleellisena osana kysymys poliisin voimavaroista ja valvonnan 
tehokkuudesta. Poliisin tämän hetkinen toiminta kärsii usealla sektorilla 
resurssipulasta, johon ei näytä tulevaisuudessa tulevan muutosta. Poliisin 
mahdollisuudet valvoa ehdotettua rangaistussäännöstä ovat käytännössä vähäiset. 
Kyseisen lainsäädännön tavoitteiden tehokas toteutuminen edellyttäisi 
poliisitoiminnalta lisäpanostusta. Siten poliisin voimavaroihin ja valvonnan 
tehokkuuteen liittyvät ongelmat tulee katsoa merkityksellisiksi, kun suunnitellut 
uudistukset aiheuttavat edes jossain määrin poliisin voimavarojen suuntaamistarvetta. 
Mikäli lainsäädännön tavoitteet eivät toteudu poliisin valvontavoimavaroista ja 
valvonnan tehokkuudesta johtuvista syistä, lainsäädäntöä voidaan pitää varsin 
symbolisena moraalisena kannanottona. 
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Lausunto Eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksen HE 221/2005 vp 
johdosta 
 
 
 

1. Saatteeksi 
 

Sexpo säätiö arvioi seksin oston kieltämiseen tähtäävän lakiesityksen ongelmalliseksi, 
yksityisyyteen ja seksuaalisiin oikeuksiin perusteettomasti kajoavaksi sekä käsitteellisesti 
ja osittain perusteluiltaan virheelliseksi. Jo nykyisen lainsäädännön perusteella 
kaikenlainen seksuaalinen hyväksikäyttö, pakottaminen, väkivalta, parittaminen sekä 
julkisella paikalla tapahtuva seksuaalipalveluiden ostaminen ja maksullisen seksin 
tarioaminen on kriminalisoitu. 
 

Uusi lakiesitys muuttaisi aiempaa käytäntöä laajentamalla rangaistavuuden myös 
yksityistiloissa tapahtuvaa seksin ostamista koskevaksi. Lakiesitys kohdistuisi 
ensisijaisesti tilanteisiin, ioissa molemmat osapuolet osallistuvat seksuaaliseen 
kanssakäymiseen vapaaehtoisesti. Tutkimuksellisesta näkökulmasta tässä on kyse 
ostajan yksityisyydestä ja seksuaalisista oikeuksista ja useimmissa tapauksissa seksin 
tarjoajakin harjoittaa toimintaansa ilman parittamista tai pakottamista (1.). 
 

2. Seksuaaliset oikeudet 
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Oikeus yksityiselämään on turvattu Suomen perustuslaissa ja kansainvälisessä 
lainsäädännössä. Euroopan ibmisoikeustuomioistuin on todennut seksuaalielämän 
kuuluvan yksityiselämään sen olennaisena osana. Suomenkin ratifioimassa Kairon 
väestökokouksen loppuasiakirjassa (1995) todetaan seksuaaliterveyden toteutumisen 
ehdoksi mahdollisuus seksuaaliseen nautintoon. Maailman terveysjärjestön (WHO) 
mukaan seksuaahoikeuksiin kuuluu oikeus päättää siitä onko seksuaalisesti aktiivinen 
samoin kuin oikeus valita kumppani. Kansainvälinen perhesuunnittelujärjestö (D?PF) 
toteaa, että yksilölle kuuluu oikeus nauttia vapaasti seksuaalisuudesta kuten myös oikeus 
kontrolloida itse millä tavoin sitä toteuttaa. Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö (WAS) 
puolestaan korostaa, että seksuaahoikeuksiin sisältyy ihmisen vapaus ilmaista omaa 
seksuaalisuuttaan täydesti ja oikeus oman kehon hallintaan ja nautintoon. 

3. Prostituutio Suomessa 
 

Lakiesitykseen liittyvässä julkisessa keskustelussa ja osittain lakiesityksen perusteluissa on tuotu esiin 
suomalaisen prostituution liittyvän merkittävässä määrin pakottamiseen, parittamiseen, 
ihmiskauppaan ja kansainväliseen rikollisuuteen. On esitetty myös väitteitä, että seksipalvelujen 
kaupallinen taottaminen Suomessa olisi siirtymässä Venäjältä käsin toimivan itämafian hallintaan ja 
jopa monopoliksi. Edellisistä ei kuitenkaan ole tutkimuksellista näyttöä. Anna Kontulan laajassa ja 
laadullisesti korkeatasoisessa raportissa Prostituutio Suomessa todetaan aivan muuta (1.). Suomessa 
toimivat seksityöntekijät ovat suurimmaksi osaksi ns. aivan tavallisia suomalaisia (useimmat naisia), 
jotka taloudellisen toimeentulon riittämättömyyden takia harjoittavat toimintaansa itsenäisesti ja 
vapaaehtoisesti. 
 
Tosin lienee myös totta, että ammattimaista paritustoimintaa harjoittavat rikolliset järjestöt toimivat 
Suomessa sovitun aluejaon mukaisesti. Mutta tämä prostituution muoto on jo lainsäädännöllisesti 
kriminalisoitua. Johan Bäckmanin väitöskirjamtkimus (2.) kuvaa median, kansalaiskäsityksen, 
julkisen keskustelun ja jopa viranomaisten mielikuvia itämafian ja kansainvälisen ihmiskaupan 
merkittävästä osuudesta Suomen prostituutiossa osittain virheellisinä verrattuna faktiseen 
todellisuuteen. Bäckmanin mukaan Suomessa on jopa paritus- ja ihrniskaupparikosten tutkinnassa 
ilmennyt hysterian kaltaista mielivaltaa, joka on johtanut ihmisoikeusrikkomuksiin ja inhimillisiin 
tragedioihin. 
 

Tutkimuksellisen tiedon valossa Suomessa kaupallisia seksipalveluja tarjoaa ja myy tavallinen nainen, 
joka oikeustoimikelpoisena, täysi-ikäisenä, tietoisena ja vastuullisena ihmisyksilönä toimii itsenäisesti ja 
vapaaehtoisesti eikä hänellä ole yhteyttä paritukseen, kansainväliseen rikollisuuteen tai 
ihmiskauppaan. 
 

4. Kansainvälistä tarkastelua 
 
Lääketieteen arvostetuin tiedelehti, The Lancet, julkaisi Wattsin ja Zimmermanin tutkimuksen 
naisiin kohdistuvasta väkivallasta globaalilla tasolla vuonna 2002 (3.) Tutkijat tarkastelevat aihetta 
huolellisesti ja laaja-alaisesti. Heidän mukaansa naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja ovat mm. 
pakotettu prostituutio (forced prostitution) ja naisten ja tyttöjen ihmiskauppa (trafficking) mutta ei 
vapaaehtoinen prostituutio (voluntary prostitution). Vapaaehtoisen prostituutioon harjoittamiseen 
voi liittyä monia ongelmia ja riskejä mutta sen harjoittaja ei tutkijoiden mukaan ole väkivallan tai 
muun rikoksen uhri eikä itse myöskään rikoksen tekijä. 
 
Hyvän kuvan seksityön ja sen harjoittajien monimuotoisuudesta saa Harcourtin ja Donovanin 
ratkimuksesta vuodelta 2005 (4.). He jaottelevat seksityön ja sen harjoittajat 25 eri kategoriaan ja 
tekevät selvän eron pakotetun seksityön ja vapaaehtoisen seksityön välille. Tutkimuksessa tuodaan 
selvästi esiin miten vapaaehtoinen seksityö on täysin eri ilmiö kuin kriminalisoidun toiminnan piiriin 
kuuluvat pakotettu seksityö, seksiorjuus ja ihmiskauppa. Myös jo aiemmin tässä lausunnossa 
mainitussa The Lancet -lehdessä on tarkasteltu miten prostituution ja ihmiskaupan käsitteet on 
virheellisesti analogisoitu tarkoittamaan toisiaan Lehdessä muistutetaan, että useimmat naiset 



 

 

maailmanlaajuisesti tarjoavat kaupallisia seksipalveluja vapaaehtoisesti taloudellisista syistä. Seksin 
myyminen on pragmaattinen vaste toimeentulon turvaaville rajallisille vaihtoehdoille (5.). 
5. Ruotsin kokemukset 
 

Lakiesityksessä referoidaan Norjan hallituksen teettämaä työryhmämietintöä Ruotsin kokemuksista 
seksin ostamisen ja ostoyrityksen kriminalisoineen lain tultua voimaan vuonna 1998. Euroopan 
parlamentille valmistui elokuussa 2005 raportti Study on National Legislation on Prostitution and 
the trafficking in Women and Children. Ruotsin lakimuutos näyttäisi jonkin verran vähentäneen 
maan houkuttelevuutta ihmiskaupan kohdemaana. Lain todellisia, laajempia vaikutuksia on erittäin 
vaikea arvioida, koska asiasta ei juurikaan ole käytettävissä luotettavaa, tutkimuksellista tietoa. 
 

Kansainvälisesti arvostettu tutkija, antropologian professori Don Kulick tarkastelee "Ruotsin mallia" 
tieteellisessä viitekehyksessä. Hän ei tulkitse lakia niinkään pyrkimyksenä kontrolloida kaupallisen 
seksin asiakkaita ja myyjiä tai edes kansainvälistä ihmiskauppaa vaan Ruotsin valtion reaktiona sen 
hityttyä Euroopan Unionin jäseneksi. Kulickin mukaan laki ilmentää prostituution tarkastelua 
ensisijaisesti tunnetasolla mutta ei niinkään faktisen tiedon tasolla. Tutkija käyttää myös ilmaisuja 
prostituutio-fobia ja kollektiivinen prostituutio -ahdistus. Lain. valmisteluja säätäminen tehtiin 
Kulickin mukaan voimakkaasti tunteiden ohjaamana ja osin kansallisista sekä kansainvälisistä imago-
syistä (6.). 
 

Anna Kontulan raportissa on tutkimuksellista tietoa myös tutkijan kenttätyöjaksolta Tukholmassa 
2005. Raportissa tuodaan esiin vuoden 1998 lakimuutoksen jälkeisen alkuhämmennyksen jälkeen 
ruotsalaisten, kaupallisten seksipalvelujen asiakkaiden käyttäytymisen ja seksin ostamisen 
mahdollisesti palanneen ennalleen, lakia edeltänyttä aikaa vastaavalle tasolle. Sen sijaan lainsäädäntö 
näyttää polarisoineen ruotsalaisen prostituution kenttää. Hyvin pärjänneet, tyypillisesti itsenäisesti ja 
vapaaehtoisesti prostituutiota harjoittaneet ruotsalaiset naiset tekevät seksityötä pitkälti samanlaisissa 
olosuhteissa kuin aikaisemminkin. Mutta heidän asiakasmääränsä ja tuottonsa ovat saattaneet jopa 
lisääntyä. 
 
Jo entuudestaan heikossa tai pakotetussa asemassa olevien prostituoitujen tilanne on huonontunut. 
Heille laki on merkinnyt paritusta, hintojen laskua, riskien lisääntymistä, avun hakemisen 
vaikeutumista ja painumista "maan alle". Laki on siis polarisoinut ruotsalaisen prostituution kenttää 
mutta ei ilmeisestikään kyennyt rajoittamaan seksipalvelujen ostamista. Lisäksi laki on saattanut 
aiheuttaa jopa kansanterveydellisiä ongelmia, koska asiakkaiden paine suojaamattomaan seksiin on 
kasvanut. Niin Tukholman alueen haastatellut seksityön^ekijät kuin asiakkaatkin kertovat 
pelkäävänsä kondomien toimivan todisteena heitä vastaan ja tämä on ilmeisesti jo johtanut 
suojaamattomien seksikontaktien kasvuun (1.). 
 

6. Yhteenveto 
 
Edellä esitetyn perusteella lausumme, että hallituksen esityksen HE 221/2005 mukainen laki rikkoisi 
Suomen Perustuslaissa määriteltyä oikeutta yksityiselämään sekä ihmisoikeuksia ja seksuaalisia 
oikeuksia, ja olisi sille asetettujen tavoitteiden näkökulmasta ilmeisesti tehoton ja prostituutiota 
harjoittavien henkilöiden kannalta haitallinen ja jopa vaarallinen. Saatteeksi-kohdassa toimme esiin, 
että Suomen nykyisen lainsäädännön perusteella kaikenlainen seksuaalinen hyväksikäyttö, 
pakottaminen, 

 

väkivalta, parittaminen sekä julkisella paikalla tapahtuva seksuaalipalveluiden ostaminen 
ja maksullisen seksin tarjoarninen on kriminalisoitu. Suomalaiseen prostituutioon liittyviä 
yhteiskunnallisia ongelmia tulisi nykyoloissa pyrkiä ratkaisemaan sosiaali-, terveys-, 



 

 

koulutus- ja työvoimapoliittisin keinoin mutta ei halhtuksen esityksen HE 221/2005 
mukaisesti. Mielestämme asiakkuuden krimmalisoinnin ei tule koskea sellaista 
vapaaehtoista prostituutiota, johon ei liity pakottamista, parittamista eikä ihmiskauppaa. 
Sexpo säätiön näkemys on pitkälti yhteneväinen PemstuslatóvaUokunnan 19.5.2006 
Lakivaliokunnalle antaman lausunnon sisällön kanssa (7.). 
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1.1 Prostituutiopoliittisen keskustelun analysointia 

Prostituutiopolitiikan keskeisiä kysymyksiä on: 

• Mitä tarkoituksia politiikalla pyritään ajamaan? 

• Mitkä tarkoitukset asetetaan ensisijaiseksi ja mitkä toissijaiseksi? 
Prostituutiopolitiikan argumentaatiossa on esitetty monenlaisia tärkeitä tarkoituk-
sia ja tavoitteita. Perusteluina käytetyt tarkoitukset saavat kuitenkin hyvin erilaisia 
ilmenemismuotoja. Keskustelijat voivat olla johtopäätöksistä täysin vastakkaista 
mieltä, vaikka he vetoavat samoihin tarkoitusperiin ja tavoitteisiin. 
Todellisten tarkoitusperien löytämiseksi on hyvä kysyä: 

• Onko kyseessä (pelkästään) ideologinen tarkoitus, jonka konkretisoitumista 
erilaisissa käytännön tilanteissa ei tarkemmin perustella eikä eritellä? 

• Onko kyseessä (myös) käytännöllinen tarkoitus, jonka toteutumista erilaisissa 
käytännön tilanteissa pyritään erittelemään ja ymmärtämään? 

Usein politiikassa on paljon myös ääneenlausumattomia tarkoitusperiä, jotka saat-
tavat olla jopa tärkeämpiä kuin ääneenlausutut perustelut. Niinpä prostituutiopoli-
tiikan tarkoituksia ja tavoitteita on hyvä analysoida vielä seuraavien kysymysten 
avulla. 

• Onko politiikan tarkoitus vahvistaa jotain tiettyä (tasa-arvo)ideologista seli-
tysmallia päätöksenteon välineenä? 

• Onko politiikan tarkoitus, että se kuulostaa hyvältä ja vakuuttavalta suuren 
yleisön tai tietyn tärkeän kohderyhmän mielestä? 

• Onko politiikan tarkoitus vahvistaa jonkin poliittisen, ideologisen tai talou-
dellisen ryhmäkunnan asemaa, arvovaltaa tai vaikutusvaltaa? 

• Onko politiikan tarkoituksena saada aikaan lainsäädäntö, jonka avulla kiu-
salliseksi koettu ongelma saadaan piilotettua tai siirrettyä jonkin toisen vas-
tuulle tai syyksi? 

• Onko politiikan tarkoituksena luoda vaikutelma, että jokin ongelmaksi koettu 
asia olisi ratkaistu, tai ainakin vaikutelma, että päättäväisiin toimiin ongelman 
ratkaisemiseksi olisi ryhdytty? 

• Onko politiikan tarkoituksena peitellä, että päättäjillä ei ole todellista kykyä 
tai halua (liian) vaikeiden tai kiusallisten ongelmien ratkaisemiseen tai edes 
niihin tarttumiseen rakentavalla tavalla? 

• Onko politiikan tarkoituksena luoda lainsäädäntöä, jonka avulla viranomaiset 
voivat mahdollisimman tehokkaasti kontrolloida ja valvoa ongelmaksi tai 
uhaksi määriteltyjä henkilöitä tai ilmiöitä? 

 
»e  
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töäja toimintoja, jotka edistävät erilaisissa (ongelmallisissa) tilanteissa 
olevien ihmisten konkreettisia mahdollisuuksia ratkaista omia ongelmiaan 
rakentavalla tavalla sekä tarvittaessa saada oikeusturvaa ja muuta apua 
ongelmiinsa? 

Prostituutiopohittisia perusteluita analysoitaessa joutuu valitettavan usein totea-
maan, että tärkeimpiä tarkoitusperiä näyttävät olevan muut asiat kuin edellä ole-
van listan viimeinen kysymys. 

 

1.2 Prostituutiopoliittisen keskustelun kompastuskivet 

Ruotsin mallin mukaista seksipalveluiden ostamisen säätämistä rangaistavaksi on 
perusteltu useilla erilaisilla argumenteilla, joissa on vedottu periaatteellisella tasolla 
tärkeältä kuulostaviin tarkoitusperiin. Argumentteihin liittyy kuitenkin paljon 
vakavia ongelmia ja puutteita. 
Argumenttien ongelmat voi luokitella kolmeen ryhmään: 

1. Argumentaatio perustuu sellaisin ideologisiin näkemyksiin ja teoreettisiin 
käsitteisiin, joiden takia prostituutiota tarkastellaan hyvin kapeasta tulkinta-
kehyksestä käsin (esim. prostituutio tasa-arvo-ongelmana tai prostituutio 
vapaaehtoisena valintana). Sen seurauksena suurin osa prostituution konk-
reettisesta todellisuudesta ja käytännön ongelmista (esim. prostituoitujen it-
sensä kokemat erilaiset tasa-arvon puutteet ja vapaaehtoisuuden erilaiset as-
teet) jäävät keskustelun ulkopuolelle ja ottamatta huomioon. (Tarkemmin 
luvussa 1.3) 

2. Keskeisiä käsitteitä käytetään hyvin epämääräisesti ja eri tilanteissa jopa 
täysin ristiriitaisilla tavoilla. Jononkin prostituution osa-alueeseen liittyvää 
tietoa yleistetään usein koko prostituutioon. Erilaisia arvioita ja lausuntoja 
siteerataan "tietona" tai "tutkimuksena". Tämän seurauksena 
prostituutiosta esitetyt "tiedot" ovat usein pelkkiä tarkoitushakuisia väitteitä, 
joilla on hyvin vähän katetta prostituution arkitodellisuudesta. (Tarkernrnin 
luvussa 1.4) 

3. Keskustelussa ja argumentaatiossa käytetään useita keskeisiä käsitteitä eri 
merkityksessä ja eri tavalla kuin juridiikassa. Sen seurauksena 
vakuuttavalta ja hyvältä kuulostava pohittinen perustelu voi kääntyä 
päälaelleen, kun samaa asiaa tarkastellaan konkreettisessa tilanteessa, jossa 
oikeusjärjestelmä soveltaa lainsäädäntöä käytäntöön. (Tarkemmin luvussa 
1.5) 

Seuraavissa luvuissa 1.3-1.5 esitetään joitakin esimerkkejä näistä ongelmista. 

1.3 Ideologiaa ja teoriaa - vai käytännön ratkaisuja? 1.3.1    

Tasa-arvo ideologiana ja käytäntönä 

Sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut keskeinen argumentti prostituutiokeskuste-
lussa. Tasa-arvon käsitettä voi kuitenkin käyttää hyvin eri tavoin. Tarkoitetaanko 
tasa-arvolla jotain tiettyä ideologiaa tasa-arvosta, jonka avulla asioita selitetään ja 
perusteellaan? Vai tarkoitetaanko tasa-arvolla erilaisten ihmisten konkreettisia 
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mahdollisuuksia saada tasa-arvoista kohtelua lain ja viranomaisten edessä erilai-
sissa tilanteissa? 

Tasa-arvokeskustelussa prostituutio on usein nähty pelkästään epätasa-arvoisena ja 
torjuttavana ilmiönä, jota ei saa eikä voi hyväksyä. Tällöin prostituutio on jo 
määritelmällisesti ongelma. Prostituoitujen kokema syrjintä, tasa-arvon puute oi-
keusjärjestelmän ja auttarmsjärjestelrnien edessä sekä muut käytännön ongelmat 
sivuutetaan sillä perusteella, että seksipalveluiden ostamisen krirninalisointi nähdään 
(tasa-arvo)ideologisesti paljon tärkeämpänä kuin yksittäisten prostituoitujen .  
konkreettiset kokemukset epätasa-arvosta. 

Ideologisesti perusteltu kriminalisointi ei ota huomioon prostituutiossa toimivien 
naisten, miesten ja transsukupuolisten henkilöiden konkreettisia arjen ongelmia, 
heidän ulottuvillaan olevia vaihtoehtoja, heidän käytettävissään olevia oikeustur-
vakeinoja tai sitä, mitä prostituutio heille käytännössä merkitsee. 
Tasa-arvon käytännön toteutumisen kannalta on kuitenkin oleellista, että heikom-
massa asemassa olevilla ihmisillä on todellisia mahdollisuuksia saada oikeusturvaa 
ja viranomaisapua niissä konkreettisissa tilanteissa, joissa he itse kokevat tar-
vitsevansa apua. Tasa-arvo ei toteudu, jos ideologisesti oikeana tai tärkeimpänä 
ongelmana nähdään jokin muu asia kuin ihmisen itsensä kokema ongelma. 

 

1.3.2    Prostituoitujen auttaminen ideologiana ja käytäntönä 

Prostituutiokeskustelussa on ollut esillä prostituoitujen auttaminen sekä vahvan 
signaalin antaminen siitä, että prostituoitujen hyväksikäyttäminen on väärin. 
Seksinoston kriminahsoirnisen on sanottu tukevan prostituutiosta luopumista sekä 
ehkäisevän prostituutioon ryhtymistä. Tätä on perusteltu esimerkiksi sillä, että 
prostituutioon ryhdytään kevytmielisesti ja seurauksia harkitsematta. Teoreettises-
ti onkin helppo kuvitella, että "helpon rahan" muuttuminen vaikeammaksi saisi 
ihmiset ajattelemaan asioita "järkevämmin". 
Käytännön kokemukset maista, joissa prostituution eri toimintoja on kriminalisoi-
tu, eivät kuitenkaan tue tätä teoreettista oletusta. Prostituutioon rekrytoitumiseen 
vaikuttavat monet taloudelliset ja yhteiskunnalliset tekijät, kuten ihmisen käytet-
tävissä olevat muut vaihtoehdot 
Samoin prostituutiosta irtautumista vaikeuttavat monet asiat. Vaikka prostituuti-
oon liittyviä kriminalisointeja perustellaan prostituoitujen suojelemisella, niin nii-
den seuraus on käytännössä yleensä päinvastainen. Kun oikeusjärjestelmä panee 
prostituutiolakeja täytäntöön, se ei kohtele prostituoitua suojelun tai avun tarpees-
sa olevana rikoksen uhrina, vaan todistajana, verovelvollisena, järj estysrikkomuk-
seen syyllistyneenä jne. Prostituutioon kohdistuvat kriminahsoinnit (mukaan luki-
en Ruotsin mallin mukainen seksinostamisen kriminalisointi) näyttävät käytän-
nössä pikemminkin vaikeuttavan prostituoitujen mahdollisuuksia turvautua viran-
omaisiin, saada apua, löytää muita selviytymiskeinoja ja halutessaan päästä eroon 
prostituutiosta. 
Keskustelun taustalla voi nähdä katsomuksellisia eroja siinä, mitä pidetään oikeana 
auttamisena. Joidenkin mielestä halveksunta, kontrolli ja krimmalisoinnit ovat 
oikea keino pitää ihmisiä erossa ei-toivotusta käyttäytymisestä. Toisen näkemyksen 
mukaan tällainen lähestymistapa kuitenkin vain pahentaa uhrin rooliin jumiu-
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syrjäytymistä yhteiskunnasta. 
Prostituoidun näkökulmasta katsottuna seksinostamisen krimmahsoirninen näyt-
täytyy häneen itseensä kohdistuvalta halveksunnalta ja mitätöinniltä. Seurauksena 
on entistä suurempi epäluuloisuus viranomaisia ja virallisia järjestelmiä kohtaan. 
Tämä johtaa pahenevaan marginahsoitumiseen ja prostituutiosta irtautumisen 
vaikeutumiseen. 
Käytännössä prostituutiosta irtaantumiseen tarvitaan halveksunnan sijasta 
sellaista kannustavaa tukea, joka auttaa ihmistä tunnistamaan ja ottamaan 
käyttöön omat voimavaransa. Tiukan kontrollin sijasta tarvitaan vaihtoehtoisia 
selviytymiskeinoja ja mahdollisuuksia. Rangaistusten sijaan tarvitaan realistisia 
mahdollisuuksia toimia laillisesti. Ihmisiä voimaannuttava sosiaalityö on 
käytännössä tuloksellisempaa politiikkaa kuin kriminahsoinnit ja rangaistukset. 

 

1.3.3    Ihmiskaupan vähentäminen ideologiana ja käytäntönä 

Seksipalveluiden ostamisen kriminalisointia on ideologisesti perusteltu sillä, että se 
olisi tärkeä keino vähentää ihmiskauppaa. Ihmiskaupan kysynnän vähentämis-
vaatimuksen taustalta löytyy kahdenlaista ideologiaa: prostituution vastustaminen 
ja siirtolaisuuden vastustaminen. 
Prostituution vastustajat näkevät seksityön orjuutena. Heidän näkemyksensä mu-
kaan kaikki prostituoidut ovat seksibisneksen kauppatavaraa ja siirtolaisprostitu-
oidut ovat käytännössä aina ihmiskaupan uhreja, jotka ovat joutuneet prostituuti-
oon ulkopuolisten tekijöiden tuomina tai vieminä. 
Siirtolaisuuden vastustaminen on vallitseva virallinen ideologia, jonka mukaan 
kaikki ilman työlupaa maahan tulevat seksityöntekijät ja muut siirtolaiset ovat 
turvallisuusuhka ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden pelinappuloita. 
Kumpikin ideologia näkee (siirtolais)prostituoidut omaa tahtoaan vailla olevina, 
muiden hyväksikäytön kohteena olevina sekä yhteiskuntaa uhkaavina tekijöinä. 
Prostituoitujen omalle toimijuudelle, pyrkimyksille tai tarpeille ei anneta merki-
tystä. 
Todellisuudessa kotimaiset tai ulkomaalaisetkaan prostituoidut eivät kuitenkaan 
ole pelkkää kauppatavaraa tai pelinappuloita. Siirtolaisprostituoidutkin ovat ihmi-
siä, jotka etsivät parempaa toimeentuloa, ratkaisevat omia ongelmiaan omilla ta-
voillaan, valitsevat erilaisten vaihtoehtojen välillä sekä käyttävät monenlaisia sel-
viytymiskeinoja ja erilaisia strategioita omiin tavoitteisiinsa päästäkseen. 
Ei ole olemassa näyttöä siitä, että prostimoituihin ja/tai heidän asiakkaisiinsa koh-
distuvilla kriminalisoinneilla oltaisiin pystytty vähentämään prostituutiota tai ih-
miskauppaa. Krirninahsoinnit ja kontrompohtiikka vaikuttavat ainoastaan siihen, 
miten näkyvää toiminta on, millaisia vaihtoehtoja prostituoiduilla on käytettävis-
sään ja millaisia mahdollisuuksia prostituoiduilla on turvautua viranomaisapuun. 
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna seksityöntekijöiden kohtaamat ongelmat ovat si-
tä vaikeampia mitä enemmän prostituution ympärillä oleviin asioihin liittyy kri-
minalisointeja, jotka vähentävät tai vaikeuttavat seksityöntekijöiden omia toimin-
tamahdollisuuksia ja mahdollisuuksia saada oikeusturvaa. 
Ihmiskauppaproblematiikka ei ratkea näkemällä ulkomaalaisprostituoidut 
pelkästään seksibisneksen kauppatavarana tai rikollisuuden pelinappuloina. 
Käytännön ratkaisujen löytyminen edellyttää siirtolaisprosrituoitujen ja muiden 
siirtolaisten oman toirnijuuden positiivisten mahdollisuuksien rakentavaa 
edistämistä. 
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1.3.4 Vapaaehtoisuus ideologiana ja käytäntönä 

Prostituutiokeskustelussa on kiinnitetty paljon huomiota kysymykseen: Voiko ku-
kaan valita prostituutiota vapaaehtoisesti? Keskustelussa on esiintynyt kahdenlais-
ta ideologista näkemystä sen mukaan onko vastaus kyllä vai ei. 
Toisen näkemyksen mukaan ei ole olemassa vapaaehtoista prostituutiota. Niinpä 
prostituoidut, jotka sanovat valinneensa työnsä vapaaehtoisesti, eivät ole täysin 
ymmärtäneet, kuinka tuhoisaa prostituutio on. Prostituutio on hyväksikäyttöä, jo-
hon kukaan ei voi antaa pätevää suostumusta. 
Toisen näkemyksen mukaan taas prostituution voi valita vapaaehtoisesti. Niinpä 
pitääkin tehdä ero vapaaehtoisten ja ei-vapaaehtoisten prostituoitujen välillä. Tä-
män näkemyksen pohjalta saatetaan ehdottaa, että seksinostamisen kriminalisointi 
voisi olla perusteltua silloin kun on kyseessä parituksen tai ihmiskaupan uhri. 
Kumpikin näkemys lähestyy kysymystä vapaaehtoisuudesta hyvin teoreettisesti ja 
yksioikoisesti. Prostituoitujen käytännön elämän kannalta vapaaehtoisuus, valinta 
ja pakko ovat paljon moniulotteisempia kysymyksiä. 
Monet prostituoidut eivät pidä seksityötä toiveammattinaan. He olisivat mieluum-
min valinneet jonkin muun vaihtoehdon, jos kelvollisia vaihtoehtoja olisi ollut 
käytettävissä. Silti näistä vastentahtoisistakin prostituoiduista suurin osa on tehnyt 
vapaaehtoisen valinnan siinä mielessä, että he ovat mieluummin valinneet prosti-
tuution kuin jättäneet valitsematta sen. 
On myös prostituoituja, jotka pitävät omasta työstään ja kokevat itse vapaaehtoi-
sesti valinneensa oman työnsä. Silti hekään eivät ole vapaaehtoisesti valinneet sitä, 
että oikeusjärjestelmämme suhtautuu seksityöntekijöihin epäjohdonmukaisesti ja 
epätasa-arvoisesti. 
Käytännön elämässä prostituoitujen kokemat vapaaehtoisuuden ja pakon asteet, 
vaihtoehtojen löytyminen tai puuttuminen sekä valintojen mahdollisuudet ovat 
hyvin erilaisia. Siitä huolimatta kaikkien (enemmän ja vähemmän vapaaehtoisten) 
prostituoitujen kohdalla pätee sama havainto: Prostituutioon liittyvien toimintojen 
krirnmaUsoinnit johtavat prostituoitujen tilanteen huononemiseen sekä vapaaeh-
toisten valintojen vähenemiseen ja vaikeutumiseen. 
Vapaaehtosuutta ei saada lisättyä pelkästään kieltoja ja kontrollia lisäämällä. Va-
paaehtoisuutta voidaan lisätä vain lisäämällä realistisia ja rakentavia vaihtoehtoja. 

 

1.3.5 Maan alle vai valtion bordelliin? 

"Maan alle meneminen" on ollut suosittu käsite, jolla on viitattu siihen ongelmaan, 
että kriminahsoinnin takia prostituutio menisi (entistä enemmän) piiloon. 
Kuitenkin käytännössä suurin osa prostituutiosta on jo muutenkin piiloista. 
Useimmat prostituoidut ovat tyytyväisiä siihen, että he pystyvät toimiman huo-
miota herättämättä ja häiriötä aiheuttamatta. Keskustelu maan alle menemisestä 

kuvaakin pikemmin prostituution ulkopuolisten mielikuvia ja käsityksiä 
prostituutiosta. 

Toisten keskustelijoiden mielestä prostituutio ei kuulu meidän 
yhteiskuntaamme, joten se ei saakaan olla näkyvissä. Prostituutiosta pitää 
pyrkiä eroon. Jos sitä kaikesta huolimatta esiintyy, niin se on "maan alla" 
niin kuin muukin "rikollisuus" ja sitä vastaan taistellaan niin kuin 
muutakin "maan alla olevaa" vastaan. 
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tuomista esille ja yhteiskunnallisen valvonnan kohteeksi. Heidän 
näkemyksensä mukaan prostituution ongelmat ratkeaisivat, kun 
prostituoidut saataisiin pois piiloistaan. 
Kumpikin näkemys näyttää perustuvan ajatukseen, että prostituoitu ei 
kykene itse huolehtimaan itsestään (ainakaan ilman ulkopuolisten apua). 
Prostituoidun kannalta ei välttämättä ole mikään ongelma, että työskentely 
tapahtuu piilossa muiden katseilta, kunhan prostituoidulla itsellään on 
mahdollisuus kontrolloida omia työskentelyolosuhteitaan. Prostituoidun 
kannalta "maan alla olemisen" ongelma on sen sijaan siinä, että 
kriminahsointien ja puuttuvan oikeusturvan takia prostituoitu ei voi tai 
uskalla turvautua viranomaisapuun. 
Suurin osa prostituoiduista ei halua eikä tarvitse julkisia bordelleja. 
Prostituoidun työturvallisuuden kannalta oleellisinta on se, että hän pystyy 
itse vaikuttamaan omiin työskentelyolosuhteisiinsa ja että hänellä on 
mahdollisuus tarvittaessa turvautua lakiin ja viranomaisapuun. 

 

1.4 Käsitteiden ja "tietojen" sekamelska 
 

1.4.1 Väärinkäsityksiä ja harhautuksia 

Ratkaisujen löytäminen ongelmiin edellyttää tietoa ongelmista ja niiden 
taustoista. Prostituutiosta esitetyt "tiedot" näyttävät kuitenkin usein 
palvelevan enemmän muita tarkoituksia kuin prostituution ymmärtäminen 
tai prostituution ongelmien ratkaiseminen. 
Toisinaan disinformaation syynä on tiedon vääristyminen 
huolimattomuudesta, kun eri tahot käyttävät käsitteitä eri tavoilla tai 
mihinkään perustumattomat väitteet muuttuvat "tiedoksi", kun niitä 
toistetaan mediassa riittävän monta kertaa. Toisinaan taas näyttää siltä, että 
jotkut tahot tarkoituksellisesti esittävät omia näkemyksiään ikään kuin 
tutkimustietona. 
Sekä tahattoman että tahallisen disinforrnaation syntyyn vaikuttavat monen 
tekijät: prostimutio-ilrniön monitahoisuus ja piiloisuus, luotettavan 
prostituutio-mtkimuksen vaikeus, median nopeatempoisuus, huonosti 
määritellyt käsitteet, ideologisesti pamottunut keskustelu, poliittiset paineet 
jne. 

 

1.4.2 Prostituution luonne ja tutkimuksen vaikeus 

SeksuaalMyttäytymisen katsotaan yleensä kuuluvan intiimin 
yksityiselämän alueelle, niinpä seksiä yleensäkin harrastetaan muilta 
piilossa ja salassa. Myös maksullinen seksi tapahtuu useimmiten piilossa 
ulkopuolisilta. Sekä seksinmyyjän että asiakkaan intressissä on yleensä 
kohtaamisen hoitaminen mahdolhsimman diskreetisti ja huomaamatta. 
Myös asiakas-myyjä-kontaktin syntyminen tapahtuu useimmiten muilta 
piilossa, nykyään useimmiten internetin ja matkapuhelinten välityksellä. 

Osa seksinmyyjistä kuitenkin etsii asiakkaita yleisillä paikoilla kuten kaduilla tai 
yökerhoissa. Näkyvää prostituutiota harjoittavat ovat usein henkilöitä, joilla ei ole 
mahdollisuuksia, valmiuksia tai kiinnostusta harjoittaa toimintaa muilla (ammat-
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hyvin pieni ja omalla erityisellä tavallaan valikoitunut osa koko 
prostituution kentästä. 
Prostituutio-tutkimuksista huomattavan suuri osa on kohdistunut näkyvään (ylei-
sillä paikoilla tapahtuvaan) prostituutioon, vaikka näkyvä prostituutio on ainakin 
länsimaissa vain pieni osa koko prostituutiosta. Lisäksi tutkimuksen kohteeksi va-
likoituu usein tiettyjä ongelmaryhmiä, joita tutkijat tavoittavat esimerkiksi prosti-
tuoitujen tai huumeiden käyttäjien tukipisteistä. Sen sijaan prostituoidut, jotka 
toimivat piilossa ja jotka eivät hakeudu prostituoiduille suunnattujen auttamisjär-
jestelmien piiriin, ovat ratkimuksen kohteena suhteellisesti paljon harvemmin. 
Usein on käynyt niin, että esimerkiksi katuprostituutiosta esitettyjä tutkimustietoja 
tai arvioita on yleistetty koskemaan koko prostituutiota. Virheellinen yleistys on 
tietysti ymmärrettävä, koska ulkopuolisten silmin prostituutio yleensä samastuu 
näkyvään prostituutioon. 
Harvinaista ei ole sekään, että narkornaamprostituoituja koskevan tutkimuksen 
tuloksia on yleistetty koko prostituutioon. Mikäli prostituutio ja huumeidenkäyttö 
nähdään elimellisesti yhteenkuuluvina asioina, on tällainenkin virheellinen yleistys 
tietenkin ymmärrettävä. 
Pyrittäessä ymmärtämään prostituution monitahoista kenttää ja siellä esiintyviä 
erilaisia ongelmia, niin tällaiset huolimattomat yleistykset ovat kuitenkin hyvin 
kohtalokkaita ja harhaanjohtavia. 

1.4.3 Median luonne 

Tiedotusvälineissä prostituutiosta uutisoidaan yleensä vain silloin kun on tullut 
julki jokin rikos tai epäkohta. Niinpä uutisissa kerrotaan useimmiten paritusrikol-
lisuudesta ja muista viranomaisten tutkittavaksi tulleista tapauksista. Silloin kun 
esille ei putkahda uutisoitavia ongelmia, jää prostituutio median pimentoon. Sa-
moin pimentoon jäävät kysymykset siitä, kuinka pieneen osaan prostituutiota va-
kavat ongelmat lopulta liittyvät, millaiseen prostituutioon liittyy eniten ongelmia ja 
millaisia ongelmia prostituoidut itse kokevat elämässään ja työssään. 
Prostituutiosta on hyvin vaikea saada tietoa, mutta aihe kiinnostaa mediaa kovasti. 
Lisäksi media tarvitsee uutisia nopeasti eikä asioiden taustoja yleensä ehditä tar-
kistamaan. Niinpä mediassa usein siteerataan ja kierrätetään erilaisia 
prostituutiosta esitettyjä arvioita tai tiedon tapaisia väitteitä, joita lopulta aletaan 
pitää "tietona", koska ne on esitetty tiedotusvälineissä. 
Tiedotusvälineissä on uutisoitu esimerkiksi, että Saksassa vuonna 2006 järjestet-
tävien jalkapallon MM-otteluiden takia maahan tuotaisiin jopa 30 000 ihmiskau-
pan uhria prostituoiduiksi. Tämän "tiedon" takaa ei kuitenkaan löydy mitään 
muuta faktaa kuin prostituution vastustajien esittämiä ideologisia väitteitä. 

1.4.4    Käsitteiden epäjohdonmukaisuus 

Prostituutiokeskustelussa käytettävät käsitteet ovat hyvin latautuneita, joten niiden 
sivumerkitykset saavat usein isomman merkityksen kuin käsitteen varsinainen 
määritelmä. Käytettyjen käsitteiden kosketuspinta prostituution konkreettiseen to-
dellisuuteen on joskus jopa lähes olematon, kun käsitteet saavat sisältönsä pi-
kemmin sen mukaan, miten asiasta keskustellaan julkisuudessa. 
Kun prostituutio määritellään seksuaalisten palvelujen tarjoamiseksi maksua vas-
taan, voi hyvin moni seksityöntekijä tunnistaa itsensä prostituoiduksi. Kun prosti-
tuutiota taas määritellään seksuaaliseksi hyväksikäytöksi, sosiaaliseksi ongelmaksi 
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kokonaan toiseksi. Ihmisryhmä, johon sillä viitataan on enää vain osittain 
sama kuin edellisessä määritelmässä. 
ihmiskauppa käsitteenä on osoittautunut erittäin hankalaksi. Joillekin se tarkoittaa 
samaa kuin prostituutio, kun taas lainsäädännön määritelmä rajaa ihmiskaupan 
hyvin tarkasti, niin että vain hyvin pieni osa prostituutiosta vastaa ihmiskaupan 
määritelmää. 
Myös paritus on usein harhaanjohtava käsite. Rikoslain määritelmä ei edellytä pa-
ritukselta minkäänlaista pakottamista tai alistamista vaan pelkkä taloudellinen 
hyötyminen toisen prostituutiosta on paritusta. Kuitenkin ihmiset usein mieltävät 
parituksen prostituoituun kohdistuvaksi väkivallaksi. Niinpä suurin osa 
parituksesta on toimintaa, jota edes prostituoidut itse eivät miellä paritukseksi. 
Kun käsitteet ovat epäselviä ja monimerkityksisiä, on seurauksena keskustelun 
vaikeutumisen lisäksi myös tietojen vääristyminen. 
Tiedotusvälineissä eri puolilla maailmaa on esitetty paljon erilaisia lukuja ihmis-
kaupan uhrien määristä ilman, että lukujen taustalla olisi mitään todellista tietoa 
tai sitten luku on alun perin tarkoittanut jotain aivan muuta. Esimerkiksi: Vuonna 
2002 Suomen KRP arvioi Suomeen saapuvan vuosittain 10.000 -15.000 ulkomaa-
laista prostituoitua. Koska ruotsalaiset viranomaiset pitävät kaikkia siirtolaispros-
tituoituja ihmiskaupan uhreina, esittivät he tiedon, että Suomessa on vuosittain 
15.000 ihmiskaupan uhria. Tätä "tietoa" on uutisoitu täysin kritiikittömästi useissa 
tiedotusvälineissä sekä Suomessa että Ruotsissa, siitäkin huolimatta että Suomen 
poliisi on myöhemmin kertonut ulkomaalaisprostituution vähentyneen ja varsinai-
sen ihmiskaupan olevan Suomessa hyvin harvinaista. 

 

1.4.5    Olemattomia tutkimuksia, oletuksiin perustuvia "tietoja" ja katteettomia 
lupauksia 

Julkisuudessa on esitetty monenlaisia väitteitä "tutkimustietona". On väitetty esi-
merkiksi, että tilastojen mukaan prostituoitujen keski-ikä olisi 14 vuotta tai että 
tutkimusten mukaan lähes kaikki prostituoidut olisivat insestin uhreja tai huumei-
den käyttäjiä. Todellisuudessa tällaisia tutkimuksia tai tilastoja ei kuitenkaan ole 
olemassakaan. 
Ruotsin viranomaiset ovat vakuuttaneet, että seksinostamisen kriminalisointi olisi 
parantanut asioita, vähentänyt prostituutiota ja tehnyt maasta vähemmän 
houkutte 
levän ihmiskaupan harjoittajille. Väitteiden tueksi ei kuitenkaan ole olemassa tut-
kimukseen perustuvaa tietoa. 
Joissain tapauksissa "mtkimustietojen" taustalta saattaa löytyä rajattuun erityis-
ryhmään kohdistunut selvitys, jonka tulokset on kritiikittömästi yleistetty väitteiksi 
koko prostituutiosta. Toisinaan "tutkunuksina" on esitetty jonkun arvovaltaisena 
pidetyn tahon esittämiä arvioita, jotka eivät kuitenkaan ole perustuneet mihinkään 
konkreettiseen selvitykseen tai tatkimukseen. 
Joissain tapauksissa esitetyt "tiedot" perustuvat ainoastaan itsestään selvinä pidet-
tyihin oletuksiin: koska prostituutio on paha asia ja koska uuden lain tarkoitus on 
auttaa prostituoituja, niin uuden lain myötä asiat siis ovat paremmin. Tämän sa-
man yksioikoisen logiikan mukaan oletetaan, että seksinostamisen kriminalisoin-
nin vastustajat ilman muuta kannattavat prostituutiota. Tähän taas perustuu "tie-
to", jonka mukaan seksinostamisen krirninalisointia vastustavien tahojen tausta-
voimana olisi seksiteollisuus, joka vain itsekkäästi puolustaisi omia etujaan. 
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Seksinostamisen kriminalisoivaa lakia säädettäessä ruotsalaiset poliitikot 
lupailivat lisää voimavaroja prostituoitujen auttamiseen ja prostituution 
rotkimiseen. Kumpikaan lupaus ei ole toteutunut, vaan prostituoiduille 
suunnattuja sosiaalipalveluita on Ruotsissa vähennetty seksmostokrimmaUsoinnin 
säätämisen jälkeen. 

 

1.5 Politiikan ja oikeusjärjestelmän ristiriita 
 

1.5.1 Uhri politiikassa ja oikeudessa 

Useat tahot ovat perustelleet seksipalveiuiden ostamisen krirninalisointia sillä, että 
"prostituoitu on uhri". Myös Ruotsin tasa-arvoministerin mukaan ruotsalainen 
lainsäädäntö perustuu siihen, että prostituoitu on uhri, joten kriminalisointi ei koh-
distu prostituoituun vaan ainoastaan prostituoidun asiakkaaseen. 
Ruotsin oikeusjärjestelmä ei kuitenkaan kohtele prostituoitua asianomistajana eikä 
uhrina. Prostituoidulla ei ole mahdollisuutta saada vahingonkorvausta rikoksen 
uhrina, vaikka hän todistaisi rikoksesta epäiltyä asiakastaan vastaan ja vaikka 
asiakas olisi jättänyt lupaamansa maksun suorittamatta. 
Ruotsin oikeusjärjestelmän mukaan prostituoitu ei ole uhri vaan hän on verovel-
vollinen. Tukholman läänin lääninoikeus on vahvistanut helmikuussa 2006 anta-
massaan tuomiossa, että prostituoidun on lain mukaan tehtävä kirjanpito, makset-
tava elinkeinotulosta tuloveroa sekä tilitettävä seksin myynnistä arvonlisäverot. 
Voidakseen maksaa oikeuden määräämät verot joutuu prostituoitu myymään 
enemmän seksipalvelua. "Prostituution uhri" ei saanut veronmaksua anteeksi, 
vaikka seksinmyynnistä saadut rahat oli kaikki käytetty elinkustannuksiin. 

 

1.5.2 Ihmiskauppa politiikassa ja oikeudessa 

Seksinoston kriminalisointia perusteltaessa ihmiskaupan uhreiksi esitetään (lähes) 
kaikki ulkomaalaiset prostituoidut. Tällainen todellisuuden yksinkertaistaminen 
johtaa yksilöiden oikeusturvan sivuuttamiseen, koska todellisuudessa vain hyvin 
harvat tapaukset vastaavat lainsäädännön ihmiskaupalle asettamia tuntomerkkejä. 

Maahantulijoiden määrät ovat suuria ja useimpien prostituoitujen 
työskentelyolot eivät ole sellaista seksiorjuutta, jollaisena ihmiskauppa usein 
esitetään. Monet lähtevät köyhistä oloista paremman toimeentulon toivossa 
laittomiksi siirtolaisiksi, jolloin prostituutio voi näyttäytyä ainoana tai 
parhaana vaihtoehtona. Laittoman maassaolon takia viranomaisiin ei yleensä 
uskalleta turvautua. 
Ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta puhuttaessa annetaan vaikutelma, että 
tarkoituksena on auttaa ja pelastaa ihmiskaupan uhreja. Käytännössä 
ihmiskaupan vastaiset viranomaistoimet merkitsevät kuitenkin useimmiten 
maasta käännyttämistä ja ulkomaalaisiin kohdistuvaa tiukempaa kontrollia. 
"Ihmiskaupan uhrien" suuressa joukossa on myös todellisia ihmiskaupan 
uhreja, jotka ovat oikeasti joutuneet orjuuden kaltaisiin oloihin. Muuta apua 
kuin maasta-käännytys annetaan vain poikkeustapauksissa ja siUoinkin vain 
tiukoilla ehdoilla: ihmiskaupan uhrin on todistettava rikollisia vastaan. 
Todistaj anlausunnon vaatiminen avun antamisen ehtona johtaakin 
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todistamaan olevansa uhri. 
 

1.5.3    Auttaminen politiikassa ja oikeudessa 

Prostituutioon liittyviä krirninahsointeja perustellaan usein prostituoitujen 
auttamisella ja suojelemisella. Kun oikeusjärjestelmä panee lakeja täytäntöön, 
se ei kuitenkaan kohtele prostituoitua avun tarpeessa olevana rikoksen 
uhrina, vaan todistajana, verovelvollisena ja mahdollisena järjestyslain tai 
maahantulosäädösten rikkojana. 

 
 

2 Hallituksen esitys 
seksipalveluiden ostamisen kriminalisoimiseksi 
 

2.1 Seksipalveluiden ostamisen kriminalisoinnin 
perusteluihin liittyviä oikeudellisia ongelmia 
 

2.1.1    Yksilön oikeudellisesta asemasta yleensä 

Ihmisoikeuksien ja perusoikeuksierHasolla on todettu, että ihmisoikeudet ja 
perusoikeudet kuuluvat jokaiselle ja että jokainen on samanarvoinen lain 
edessä. Jotta tämä teoria voisi toteutua käytännössä, tarvitaan 
yksityiskohtaisempaa eri oikeusalojen lainsäädäntöä, joka tarkemmin 
määrittelee eri tilanteisiin liittyviä oikeuksia, velvollisuuksia ja kieltoja. 
Kun eri oikeusalojen säädöksiä sovelletaan käytännön elämässä erilaisissa 
tilanteissa erilaisten yksilöiden kohdalla, riippuu perusoikeuksien ja 
oikeusturvan käytännön toteutuminen useista eri tekijöistä. 

• Onko säädöksen kohteena olevalla yksilöllä sellainen oikeudellinen asema, 
jolla on oikeudellista merkitystä kyseisen säädöksen soveltamisessa? 
Esim. 1. Parituksen ja seksinostamisen loiminalisoinuen sanotaan suojelevan 
prostituoitua. Oikeusjärjestelmä ei kuitenkaan pidä prostituoitua asian-
omistajana eikä uhrina. Vaikka prostituoitu todistaisi parittajaa vastaan ja 
vaikka prostituoitu ei olisi lainkaan saanut hänelle luvattua palkkiota, 
hänellä ei ole mahdollisuutta saada vahingonkorvausta rikoksen uhrina. 
Ruotsin lain mukaisessa seksinoston kriimnalisoinnissa asetelma on 
samanlainen: prostituoitu ei voi saada vahingonkorvausta rikoksen uhrina, 
vaikka hän todistaisi asiakasta vastaan ja vaikka asiakas olisi jättänyt malonin 
maksamatta. 

• Onko yksilön asema sellainen, että eri tahot arvioivat tilanteen oikeudellisen 
merkityksen keskenään ristiriitaisesti? 
Esim. 2. Hallituksen esityksen mukaan prostituutio on erittäin vakava sosi-
aalinen ongelma ja prostituoituja pitää auttaa. Käytännössä prostituoitujen 
on kuitenkin hyvin vaikea saada minkäänlaista apua julkisista sosiaali-ja ter-
veyspalveluista. Mikäli sosiaali- tai terveyspalvelulta käyttävä asiakas kertoo 
prostituutiokokemuksestaan saattaa seurauksena pikemmin olla se, pelästy-
neet työntekijät passittavat hänet "prostituoitujen tukipisteelle", vaikka lain 
mukaan jokaisella on oikeus saada julkisia sosiaali-ja terveyspalvelulta 
omalla paikkakunnallaan. 
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• Onko yksilöllä itsellään intressiä ja motivaatiota turvautua lakiin? 
Esim. 3. Prostituoidulle ei yleensä ole mitään hyötyä lakiin tai virkavaltaan 
turvautumisesta. Prostituoitu ei voi oikeudessa vaatia omia oikeuksiaan, jos 
työnantaja, liikekumppani tai asiakas on rikkonut sopimuksen. Parittajaa tai 
seksiasiakasta vastaan todistaminen ei tuo prostituoidulle mitään etua eikä 
apua. 

• Kohtelevatko eri alojen lait ja viranomaiset samaa tilannetta yksilön näkö-
kulmasta katsottuna epäjohdonmukaisesti tai epäoikeudenmukaisesti? 
Esim. 4. Prostituoidun saatavat asiakkailta ja liikekumppaneilta eivät saa 
oikeudellista kannesuojaa. Syyttömänä vangittuna pidetty prostituoitu ei 
myöskään saa korvausta ansiotulojen menetyksen vuoksi. Kuitenkin prosti-
tuoidun itsensä on maksettava liiketoimintaan liittyvät laskunsa ja tilitettävä 
arvonlisäverot ja maksettava tuloverot 

• Onko kyseistä elämänalaa säätelevässä lainsäädännössä tarpeeksi selvästi 
määritelty yksilön oikeudellinen asema, yksilön oikeudet ja vastuun rajat? 
Esim. 5. Rikoslain mukaan toisen prostituutiosta hyötyminen on parituksena 
rangaistavaa. Prostituutiota ei pidetä hyvän tavan mukaisena elinkeinona, jo-
ten prostituutiota ei voi virallisesti ilmoittaa ammatiksi tai toimialaksi. Tämän 
takia monille on epäselvää, tuleeko prostituutiotuloista tehdä kirjanpito ja 
maksaa veroja. Jotkut jopa luulevat, ettei prostituutiotuloja edes voisi il-
moittaa verottajalle, koska prostituutio ei ole virallinen toimiala. Lisäksi joil-
lekin kirjanpitäjille on epäselvää, voiko prostituoidulle myydä kirjanpitopal-
velua syyllistymättä rikokseen. Käytännössä kirjanpidon laatiminen kuiten-
kin edellyttää alan koulutusta, joten useimmat prostituoidut eivät selviä lain 
vaatimasta kirjanpidosta ilman kirjanpitäjän palveluiden ostamista. 

• Asettavatko viranomaisten tai palvelujärjestelmien toiminta tai ennakko-
asenteet käytännössä sellaisia vaatimuksia, että laissa luvattua apua on joi-
denkin ihmisryhmien käytännössä hyvin vaikea tai mahdoton saada? 

Esim. 6. Lain mukaan prostituoiduilla on samanlainen oikeus 
kuin kaikilla muillakin saada tarvitsemansa sosiaali- ja 
terveyspalvelut oman asuinkuntansa järjestämistä julkisista 
palveluista. Monilla prostituoiduilla on kuitenkin kokemuksia 
siitä, että oman prostituutiokokemuksen paljastaminen on 
johtanut torjutuksi tulemiseen ja ilman apua jäämiseen. 
Syynä on ollut sosiaali-ja terveysalan työntekijöiden pelot ja 
ennakkoluulot. Joissain tapauksissa avun hakeminen 
prostituutio-ongelmiin on taas johtanut siihen, että kyseisen 
henkilön kaikki muutkin ongelmat on nähty prostituution 
ameuttarniksi, minkä seurauksena henkilön muut ongelmat 
ovat jääneet tunnistamatta ja auttamatta. 

Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta ei ole 
riittävää, että lainsäätäjä perustelee uuden säädöksen tarvetta 
perusoikeuksilla ja ihmisoikeuksilla ainoastaan periaatteellisella 
tasolla. Lisäksi on pidettävä huolta siitä, että lainsäädännön eri 
alojen säädökset ja viranomaiset myös käytännössä toimivat siten, 
että erilaisissa tilanteissa olevat ihmiset voivat käytännössä 
turvautua lakiin ja saada oikeutta. 

 

2.1.2    Prostituoidun oikeudellinen asema hallituksen 
esityksessä 
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Hallituksen esityksessä prostituutiota arvioidaan ilmiönä, joka on 
haitallinen sekä yhteiskunnalle että yksilölle. Erilaisia haittoja ja 
loukkauksia luetellaan ja selitel-lään. Sen sijaan esityksessä ei 
analysoida, mikä olisi näiden eri haittojen oikeudellinen merkitys 
yksilön oikeusturvan kannalta käytännön tilanteissa, kun ehdotettua 
säädöstä ja muuta lainsäädäntöä sovelletaan käytännössä. 
Hallituksen esityksen mukaan prostituutio loukkaa prostituoituna 
toimivan henkilön fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta, 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
 

Kun on kyse vakavista yksilöön kohdistuvista 
oikeudenloukkauksista, valtiolla on velvollisuus suojella yksilöä ja 
hänen perusoikeuksiensa toteutumista tarvittaessa myös 
rikoslainsäädännön avulla. Vaikka oikeudenloukkauksia (esim. 
henkirikoksia tai raiskauksia) ei saataisikaan kokonaan estettyä ja 
vaikka monet rikokset jäi-sivätkin selvittämättä, on kriminalisointi 
yhteiskunnallisesti tärkeä väline perusoikeussuojan ylläpitämisessä, 
silloin kun on kyse ihmisyksilöön suoraan kohdistuvasta tahallisesta, 
vakavasta loukkauksesta. 
EpäinhimiUisiin tilanteisiin joutumisia, loukkaantumisia ja 
kuolemia tapahtuu käytännön elämässä usein myös siten, että 
ketään ei voida pitää oikeudellisesti vastuullisena yksilöön 
kohdistuneesta oikeudenloukkauksesta. Yksilön koskemattomuutta 
ja henkilökohtaista vapautta voivat rajoittaa monet sellaiset 
olosuhteet, joista ketään ei voida asettaa rikosoikeudelliseen 
vastuuseen. Ihmiset sairastuvat, loukkaantuvat ja kuolevat 
tapaturmaisesti sekä vapaa-ajalla että työssä. 

Voidaan ajatella, että esim. loukkaantumisia voitaisiin vähentää ja 
ihmisten koskemattomuutta varjella siten, että kiellettäisiin ihmisiä 
harrastamasta vaarallisia asioita. Tällaiset kiellot eivät kuitenkaan 
voi mennä kovin pitkälle, koska tällainen kielto jo itsessään loukkaisi 
ihmisten henkilökohtaista vapauttaja itsemääräämisoikeutta. 
Vapauteen kuuluu, että yksilö saa itse määritellä, millaisia riskejä 
hän suostuu omassa elämässään ottamaan. 

Yksilöihin kohdistuvia vahingollisia asioita voidaan rajoittaa myös muilla keinolla 
kuin rikoslainsäädännöllä. Työelämässä työntekijöitä suojellaan rikoslainsäädän-
nön lisäksi myös työturvamsuuslamsäädännöllä, koulutuksella, neuvonnalla ja 
ammatillisella edunvalvonnalla. 
Työelämässä on monia olosuhteita, jotka muodostavat merkittävän uhan yksilön 
terveydelle ja loukkaamattomuudelle ja joita ei saada kokonaan eliminoitua työ-
turvallisuutta parantamalla. Jotkin toimialat ovat luonteestaan johtuen hyvinkin 
riskialttiita eikä kuolonuhrejakaan pystytä välttämään. Jos asiaa arvioitaisiin pel-
kästään yksilön turvallisuuden ja koskemattomuuden näkökulmasta, voitaisiin 
päätyä johtopäätökseen, että tällainen toimiala tai työ olisi lailla kokonaan kiellet-
tävä. 
Kun on kyse elinkemotoiminnasta, tällaisiin täyskieltoihin päädytään kuitenkin 
hyvin harvoin. Kaikenlainen elinkemotoiminta ja taloudellinen toimeliaisuus näh-
dään yhteiskunnalle niin tärkeäksi, ettei useitakaan kuolonuhreja pidetä riittävänä 
syynä jonkin toimialan tai toimintamuodon täydelliseen kieltämiseen. 
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siinä, nähdäänkö tapahtuma osana yksityiselämää vai elinkemotoimintaa. 
Eroa on myös sillä, tapahtuuko vaarallinen toiminta erikseen rajatulla, 
ulkopuolisilta suojatulla alueella vai tapahtuuko se ulkopuolisten ihmisten seassa. 

Esim. 7. Jos auton kyydissä ollut kartanlukija loukkaantuu tai kuolee auton 
suistuttua kovassa vauhdissa tieltä, on tilanteen oikeudellinen arviointi eri-
lainen riippuen siitä, oliko kyseessä ammattimainen ralliautoilu eristetyllä 
kilparadalla vai muun liikenteen seassa tapahtunut ylinopeudella ajaminen. 

Hallituksen esityksessä prostituutiota ei selkeästi määritellä työksi eikä myöskään 
yksityiselämään kuuluvaksi asiaksi, vaan prostituutio esitetään yleisesti haitalliseksi 
toiminnaksi. Kun tavoitteena on toimintaan osallistuvien henkilöiden suojeleminen 
lainsäädännön avulla, on välttämätöntä eritellä suojeltavien henkilöiden 
oikeudellista asemaa tarkemmin, jotta nähtäisiin miten ehdotettu lainsäädäntö on-
nistuisi heitä suojelemaan. 
Prostituutiossa on kyse toisaalta seksistä, joka nähdään osana ihmisten mtiimeintä 
yksityiselämää, ja toisaalta on kyse taloudellisesta toiminnasta, johon kohdistuu 
julkisen vallan asettamia velvollisuuksia kuten kirjanpitoja veronmaksu. Ehdotetun 
lainsäädännön käytännön vaikutusten analysoimiseksi on otettava huomioon sekä 
prostituoidun oikeus yksityiselämään että prostituoidun oikeus tasa-arvoiseen 
kohteluun taloudellisen toiminnan harjoittajana. 
Seuraavassa käydään esimerkkien avulla läpi ehdotetun seksipalveluiden ostamisen 
kriminaUsoinnin vaikutuksia prostituoitujen ja prostituutiosta epäiltyjen 
henkilöiden oikeudelliseen asemaan eri perusoikeuksien näkökulmasta. 

 

2.1.3    Yksityiselämä, yksityisyyden suoja ja 
henkilökohtainen kunnia 

Hallituksen esityksen perusteluissa vedotaan siihen, että seksipalveluiden ostamisen 
kriminahsoinnissa tavoitteena on suojella ihmisten fyysistä ja psyykkistä kos-
kemattomuutta sekä seksuaalista itsemääräämisoikeutta. 

Koskemattomuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että julkisen vallan tulisi estää ihmistä olemasta 
kosketuksissa muihin ihmisiin. Koskemattomuus tarkoittaa sitä, että henkilöllä on oikeus 
vapaasti solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin sekä saada suojaa itseensä kohdistuvaa 
hyväksikäyttöä, väkivaltaa ja yksityisyyden loukkaamista vastaan. 
Oikeus yksityiselämään, oikeus solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin, henkilökohtainen 
kunnia ja kotirauha ovat keskeisiä ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Ihmissuhteet, seksielämä 
ja seksuaalisuuden toteuttaminen kuuluvat keskeisesti yksityiselämään ja yksityisyyden suojan 
piiriin. 
Yksittäisen henkilön sairaudet, mielenterveysongelmat sekä henkilökohtaiset sosiaaliset 
ongelmat ovat myöskin yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia asioita. Jos 
nuelenterveysongelmista kärsivä ihminen tekee rikoksen julkisella paikalla, pyritään tällöinkin 
suojelemaan henkilön yksityisyyttä, vaikka itse rikoksesta ja siihen liittyvistä asioista 
kerrottaisiinkin tiedotusvälineissä. 
Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan prostituutioon ryhdytään usein poikkeuksellisen 
vaikean sosiaalisen tilanteen seurauksena. Lisäksi prostituutio nähdään syyksi henkilön 
ongelmien vaikeutumiseen. Tämän tulkinnan mukaan olisi johdonmukaista, että prostituutiota 
käsiteltäisiin samalla tavalla kuin muita sosiaalisia ongelmia, niin että prostituoitujen 
yksityisyyttä varjeltaisiin ja heitä pyrittäisiin auttamaan loukkaamatta heidän henkilökohtaista 
kunniaansa. 
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yksityiselämä ja henkilökohtainen kunnia eivät saa mitään suojaa, silloin 
kun henkilöä epäillään prostituoiduksi. 
Kun prostituutiota ei pidetä yksityisyyden suojan piiriin kuuluvana asiana eikä myöskään 
hyväksyttävänä elinkeinona, on käytännössä seurauksena se, että prostituoiduksi epäillyn 
henkilön toiminta leimataan hyvän tavan vastaiseksi, häpeälliseksi ongelmakäyttäytymiseksi, 
joka ei kuulu yksityisyyden suojan piiriin. 

Esim. 8. Öisellä kadulla käveleviä naisia on näytetty useissa television ri-kosreportaaseissa 
esimerkkeinä katuprostituutiosta. Läheiset ihmiset yleensä tunnistavat kuvassa näkyvän 
ihmisen, vaikka henkilön kasvot eivät näkyisikään, joten seurauksena on 
katuprostituoidun häpeäleirna kuvassa näkyville naisille. 
Esim. 9. Majoitusliikkeeseen majoittuneita ulkomaalaisia naisia on näytetty televisiossa, 
kun heidän käyttämäänsä majoitusliikettä on epäilty parituksesta. TV:n katselijat ovat 
päässeet näkemään prostituoiduiksi leimattujen ulkomaalaisten naisten hämmentyneitä 
ilmeitä lähikuvissa. 
Esim. 10. Jänestyslakirikkomuksesta epäilty nainen on viety poliisiasemalle, jossa 
lehtikuvaaja on päässyt kuvaamaan häntä. Nainen on joutunut vastoin tahtoaan 
aikakauslehden värikuvaan katuprostituoiduksi leimattuna. 
Esim. 11. Naapurikyttaajien Iriusanteon kohteiksi joutuneita naispuolisia 
kerrostaloasukkaita on joutunut taloyhtiöissä prostituutiosyytösten kohteiksi vain sillä 
perusteella, että heidän luonaan käy miespuolisia vieraita. 
Esim. 12. HS julkaisi 1.8.2004 paritusknrriiiialisointia koskevan uutisen kuvituksena erään 
prostituoidun kuvallisen kontakti-ilmoituksen, joka löytyi paritusrikoksesta epäillyltä 
intemet-sivustolta. SALLI teki kantelun julkisen sanan neuvostolle sillä perusteella, että 
kuvan julkaiseminen päivälehdessä tässä yhteydessä loukkasi kuvassa esiintyneen 
henkilön yksityisyyttä. HS:n 

päätoimittajan vastauksen mukaan internetissä julkaistu prostituutio-
ilmoitus ei nauti yksityisyyden suojaa, vaan kyse on elinkeinotoimintaan 
liittyvästä markkinoinnista. JSN:n päätös oli vapauttava. 
www.jsn.fi/paatos.asp?sivuid=3390/SL/04 

Ehdotettu seksmostokriminaksointi perustuu ajatukseen, että prostituutio ei ole 
yksityiselämän suojan piiriin kuuluvaa seksuaalisuutta. Käytännössä prostituutio ei 
kuitenkaan ulkopuolisen silmin katsottuna välttämättä eroa muusta yksityiselä-
mästä millään tavalla. Joidenkin ihmisten leimaaminen prostituoiduiksi tapahtuu 
yleensä pelkästään stereotyyppisten mielikuvien varassa. 
Ehdotettu seksiostokriminahsointi tarkoittaa käytännössä prostituutiosta epäiltyjen 
(esim. seksinostoyrityksen uhreiksi luultujen) henkilöiden yksityisyyden ja kunnian 
loukkaamista. Poliisi saa enemmän toimivaltuuksia tunkeutua prostituoiduiksi 
epäilemiensä henkilöiden yksityiselämän alueelle ja kotirauhan piiriin sillä perus-
teella, että se tutkii mahdollista seksinostorikosta. 
Hallituksen esityksen mukaan tavanomaisiin seurustelusuhteisiin liittyviä lahjoja ei 
pidettäisi seksipalveluiden ostamisena. Sen sijaan rangaistussäännöstä sovellet-
taisiin, kun kyseessä on tilapäinen suhde prostituoiduksi katsottavan henkilön 
kanssa. (HE 221/2005, s. 53) 
Nainen, jonka polusi tietää tai epäilee toimivan (tai toimineen) prostituoituna, voi 
siten käytännössä joutua tilanteeseen, että hänen on vaikea tai mahdoton luoda ja 
ylläpitää läheisiä suhteita toisiin ihmisiin (varsinkin miehiin), ilman että poliisi 
epäilee kaikkia hänen ihmissuhteitaan (tai ihmissuhteiden aloitusyrityksiä) mah-
dolliseksi seksipalvelun ostoksi tai sen yritykseksi. 
Kun poliisi valvoo lakien noudattamista omien toimivaltuuksiensa mukaisesti, ei 
poliisin toimista voi valittaa oikeuteen. Ehdotettu seksipalveluiden ostamisen kri-
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näkemyksensä mukaan päättää prostituoiduiksi epäiltyjen henkilöiden 
yksityiselämän rajoista. Poliisilla on valta päättää, mitkä hänen ihmissuhteistaan 
ovat hyväksyttäviä seurustelu- tai ystävyyssuhteita ja mitkä ihmissuhteista ovat niin 
epäilyttäviä, että ne joutuvat rikosmtkinnan kohteiksi. 
Media ja naapurikyttääjät tulevat varmasti myös tulkitsemaan lakia niin, prostitu-
oitujen ja prostituoiduiksi epäiltyjen henkilöiden yksityiselämän suojasta, yksityi-
syyden rajoista ja henkilökohtaisesta kunniasta ei tarvitse välittää. 

 

2.1.4    Rikoksen uhrin suojelu ja oikeusturva 

Monissa YK:n, Euroopan Neuvoston ja EU:n rikosuhrien asemaa koskevissa asia-
kirjoissa on velvoitettu hallituksia huolehtimaan siitä, että rikosten uhrit saavat 
tarvitsemaansa oikeudellista, taloudellista ja henkistä tukea. Ei ole hyväksyttävää, 
että rikosoikensjäriestelmän toiminta ajaa rikoksen uhriksi joutuneen käytännössä 
myös oikeiisjärjestelmän uhriksi. Rikosoikeusjäriestelmän oikeuttamiseksi ei riitä, 
että se rankaisee rikollisia. Oikeusjärjestelmän on lisäksi kyettävä puolustamaan ja 
auttamaan rikoksen uhriksi joutunutta saamaan oikeutta. 
Prostituoidut tai prostituoiduiksi leimatut henkilöt joutuvat usein sellaisten oikeu-
denloukkauksien uhreiksi, joita vastaan puolustautumisessa he todella tarvitsisivat 
oikeusjärjestelmän apua. Käytännössä esteeksi muodostuu usein huono laintunte-
mus. Paljon suurempi ongelma on kuitenkin se, että yksilö ei voi luottaa siihen, etta 
hänellä olisi sellainen oikeudellinen asema, joka turvaisi hänen oikeutensa käy-
tännössä. (Vrt. luku 2.1.1 Yksilön oikeudellisesta asemasta). 

Esim. 13. Hieromalaitoksen työntekijä saa pienempää palkkaa kuin hänelle on luvattu, 
koska työnantaja vaatii uuttamaan asiakkaiden maksamat henkilökohtaiset palvelurahat, 
jotka lyösopimuksen mukaan kuuluisivat työntekijälle. Työntekijä ei uskalla valittaa 
viranomaisille, koska se voisi johtaa paritussyytteisiin työnantajalle ja työpaikan 
menetykseen työntekijälle. Prostituutio-paritus-epäilyn takia työntekijä ei voi käytännössä 
turvautua oikeusjärjestelmään saadakseen työsuhteeseen kuuluvat lailliset oikeudet. 

Ehdotettu seksmostokriminalisointi merkitsisi käytännössä sitä, että petoksen, kiristyksen tai 
väkivallan uhriksi joutunut seksityöntekijä joutuisi entistä varmemmin ja entistä useammissa 
tapauksissa ilman oikeusjärjestelmän apua. Seksmostokriminalisointi tarkoittaisi sitä, että 
seksityöntekijä ei käytännössä voisi hakea oikeutta petollista tai väkivaltaista asiakasta vastaan. 
Vaikka mahdollisuus teoriassa olisikin, siitä olisi käytännössä seksityöntekijälle enemmän 
haittaa kuin hyötyä. Syynä on se, että oikeusjärjestelmä ei pidä seksityöntekijän asiakasta 
oikeudellisessa mielessä asiakkaana, jolla olisi velvollisuuksia palvelun myyjää kohtaan, vaan 
ainoastaan seksinostorikoksesta epäiltynä, joka vastaa teostaan oikeusjärjes- 
telmälle. 
Teoriassa seksityöntekijankin voisi ajatella saavan oikeutta, jos hän pitäisi salassa työnsä 
eroottisen luonteen. Käytännössä rikostutkinnan tekevät poliisit ovat kuitenkin yleensä tietoisia 
toiminnan luonteesta tai seksityöntekijän (aikaisemmasta) prostituutioksi epäillystä 
toiminnasta. Niinpä rikosilmoituksen tekemiseen liittyy seksityöntekijän kannalta suuri riski, 
että rikostutirinnan suunta kääntyy sellaiseksi, että hän ei käytännössä voikaan saada apua 
niihin oikeudenloukkauksiin, joiden uhriksi hän itse kokee joutuneensa ja joiden takia hän oli 
tehnyt rikosilmoi- 
tuksensa. 

Esim. 14. Yksin elävä nainen ottaa vastaan miespuolisia vieraita asunnossaan. Mitään 
häiriötä vierailijoista ei ole, mutta eräs naapurikyttääjä on aikansa kuluksi ruvennut 
laskemaan naapurinsa miesvieraiden määrää. Hän rupeaa syyttämään naapuriaan 
'laittoman toiminnan harjoittamisesta" ja häiriön tuottamisesta ja lopulta vuokranantaja 
saadaan painostettua irtisanomaan vuokrasopimus. "Siveettömästä elämäntavasta" 
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purettaisiin lain vastaisesti. Laittoman häädön uhriksi joutunut voi jäädä 
ilman oikeuksia mm. seuraavien syiden takia: 

 Hän ei halua riitauttaa vuokrasopimuksen irtisanomista, koska hän kokee 
prostituoiduksi leimaamisen niin häpeälliseksi, että ei halua pitkittää asian käsittelyä. 

 Hän ei tunne lainsäädäntöä ja luulee jopa suullista irtisanomista lailliseksi. 
 Hän ei uskalla kysyä apua tai neuvoa mistään, koska pelkää prostituu-tiosyytöksen 

muita mahdollisia seurauksia (muilta tahoilta tulevia virallisia tai epävirallisia 
sanktioita). 

 Hän ei tiedä, kannattaako hänen puolustautua sillä, että naapurikyttääjä on 
loukannut hänen yksityiselämäänsä, vai sillä että omassa kodissaan voi harjoittaa 
pienimuotoista elinkemotoirnintaa, kun siitä ei aiheudu häiriötä. 

Esim. 15. Nainen joutuu öisellä kadulla pahoinpitelyn kohteeksi, koska pahoinpitelijä 
inhoaa prostituoituja ja tulkitsee naisen prostituoiduksi. Riippumatta siitä oliko nainen 
prostituoitu, hänelle voi olla liian iso kynnys ilmoittaa asiasta poliisille, jos hän pelkää 
poliisinkin pitävän häntä prostituoituna. Jos hän todella on prostituoitu, niin poliisille 
umoittaminen voi lisäksi aiheuttaa vaikeuksia hänen toimeentulolleen. 
Esim. 16. Mies turhautuu, kun aiottu yhdyntä ei onnistukaan päihtymystilan takia, ja 
hän alkaa purkaa turhautumistaan pahoinpitelemällä naispuolista seksikumppaniaan. 
Nainen ei uskalla huutaa apua, koska hän pelkää joutuvansa suurempiin vaikeuksiin, jos 
naapurit ja/tai poliisi saa tietää tapahtumasta ja tulkitsevat tilanteen prostituution 
harjoittamiseksi. Erityisesti jos poliisi on aikaisemminkin epäillyt häntä prostituoiduksi, 
saattaa epäonnisen ihmissuhteen ilmitulo poliisille johtaa siihen, että poliisi tutkiikin 
tapausta seksinostorikoksena, vaikka nainen tarvitsisi apua parisuhdeväkivaltaan. 

Käytännön tilanteissa prostituoidut (ja prostituoiduiksi leimatut) henkilöt kohtaavat 
monenlaisia konkreettisia oikeudenloukkauksia, joita vastaan on olemassa lainsäädäntöä. 
Teoriassa kaikkien ihmisten tulisi olla yhdenvertaisia lain edessä, niin että kaikilla olisi 
samanlainen mahdollisuus saada oikeusturvaa jouduttuaan rikoksen uhriksi. 
Hallituksen esityksen perustelujen mukaan prostituoitu on prostituution tai prostituutioon 
liittyvien olosuhteiden uhri. Mikäli esitetty seksipalveluiden ostamisen kriminahsointi toteutuisi, 
se ei käytännössä suojelisi prostituoitua millään tavalla, vaan päinvastoin vaikeuttaisi 
prostituoidun mahdollisuutta saada oikeusjärjestelmän apua. Syynä on se, että prostituutio tai 
prostituution yleiset olosuhteet eivät ole sellaisia konkreettisia asioita, joita vastaan voisi käydä 
oikeutta. 
Kun prostituutio määritellään yleiseksi uhaksi ja ihmisoikeusloukkaukseksi, seurauksena onkin 
se, että oikeusjärjestelmä ei auta prostituoitua siinä akuutissa, konkreettisessa 
oikeudenloukkauksessa, joka henkilön omasta näkökulmasta katsottuna on tärkein ja 
kiireellisin oikeusturvakysymys. 
Se tosiasia, että rikoksen uhriksi joutuneen prostituoidun voi olla huomattavasti vaikeampi 
saada apua oikeusjärjestelmältä kuin muiden vastaavien rikosten uhreiksi joutuneiden, on 
vakava loukkaus ihmisten tasa-arvoisuudelle lain edessä. 
Hallituksen esityksen perusteluissa sekä joidenkin viranomaisten asenteissa näyttää olevan 
taustalla sellainen ajattelutapa, että prostituutio ikään kuin kattaa sisäänsä kaikenlaisia 
oikeudenloukkauksia. Jos joku toimii prostituoituna, hänen nähdään itse omalta osaltaan 
myötävaikuttaneen siihen, että hän joutui olosuhteisiin, joissa häneen kohdistuu väkivaltaa tai 
muita oikeudenloukkauksia. 
Ihmisten yhdenmukaisen kohtelun kannalta hallituksen esityksen perusteluissa on erityisen 
vaarallista se, että siinä prostituutio kuvataan toiminnaksi, jota oikeusjärjestelmämme ei tule 
suvaita. Tällainen ajattelutapa on omiaan ruokkimaan viranomaisten piirissä entistä enemmän 
sellaista ajattelutapaa, että rikoksen tai muun oikeudenloukkauksen kohteeksi joutunutta 
prostituoitua pidetään itseään osaltaan syyllisenä itseensä kohdistuneeseen rikokseen. 
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Hallituksen esityksen mukaan prostituutio merkitsee vakavaa loukkausta 
prostituoituna toimivan henkilön koskemattomuudelle ja ihmisoikeuksille. 
Vakavissa henkilöön kohdistuvissa rikoksissa rikoksen uhrilla on yleensä oikeus ja 
mahdollisuus saada vahingonkorvausta joko rikoksen tekijältä tai valtion varoista. 
Käytännössä prostituoiduilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta saada vahingonkor-
vausta. Parituksen kohteena olleilla prostituoiduilla ei ole mitään mahdollisuutta 
saada korvausta parituksesta tuomittavalta rikolliselta eikä valtion varoista. Mikäli 
hallituksen esityksen mukainen seksipalveluiden ostamisen kriminalisointi toteutuu, 
on tässäkin tapauksessa prostituoidun mahdollisuudet vahingonkorvaukseen 
olemattomat. 
Rikosvahinkolaissa edellytetään, että asianomistajan on vahingonkorvausta saa-
dakseen myötävaikutettava rikoksen selvittämiseen. Prostituution luonteesta joh-
tuen tällainen vaatimus on prostituoitujen kohdalla täysin kohtuuton. Mikäli pros-
tituoitu myötävaikuttaa rikoksen selvittämiseen ja antaa todistajanlausunnon pari-
tuksesta ja/tai seksipalvelun ostamisesta, hän asettaa itsensä hyvin haavoittuvaan 
asemaan. 
Todistajanlausunnon antaminen parituksesta tai seksinostamisesta merkitsee sa-
malla sen tunnustamista, että todistaja itse on prostituoitu. Prostituutioon liittyvä 
häpeäleima on hyvin voimakas ja siihen liittyy vahva epävirallisen sanktion luonne 
sekä pelko muista haitallisista seurauksista. 
Todistaminen parittajaa vastaan voi olla joissain tapauksissa suorastaan hengen-
vaarallista, jos rikollinen paritusorganisaatio pääsee kostamaan todistajalle. 
Prostituutioon liittyvät oikeustoimet (kuten sopimukset parittajan tai seksiasiak-
kaan kanssa) katsotaan oikeudessa hyvän tavan vastaisiksi, joten seksityöntekijäl-lä 
ei ole mahdollisuuksia esittää mitään niihin liittyviä rahallisia vaatimuksia. Vaikka 
prostituoitu olisi pitkän työrupeaman jälkeen jäänyt täysin ilman luvattuja 
maksuja, hän ei voi saada mitään rahallisia korvauksia oikeusteitse. Mikäli hän on 
ryhtynyt seksuaalisiin tekoihin vapaaehtoisesti, ei hän voi saada korvauksia myös-
kään raiskauksen uhrina, koska raiskausta ei ole edes tapahtunut. 
Mikäli seksipalveluiden ostaminen kriminalisoidaan sillä perusteella, että uhrin 
asemassa olevia prostituoituja halutaan suojella, on välttämätöntä samalla muuttaa 
lakia siten, että myös prostituoidulla on käytännössä mahdollisuus saada vahin-
gonkorvausta seksinostajalta ja parittajalta. Rikosvahinkolakiin on myös lisättävä 
mahdollisuus saada valtion varoista korvausta seksinostorikoksen tai parituksen 
uhrina, vaikka henkilö ei olisi kyennyt täyteen yhteistoimintaan rikoksia tutkivien 
viranomaisten kanssa. 
Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan prostituutio vahingoittaa ja loukkaa 
prostituoitua sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tämän näkemyksen mukaan olisi 
johdonmukaista katsoa, että prostituoidun saamat seksipalvelumaksut olisi oikeu-
dellisesti katsottava prostituoidulle maksetuksi vahingonkorvaukseksi. Tällöin 
prostituoidulla olisi oikeus vaatia korvausta, mikäli hänelle luvattu maksu jäisi 
saamatta. Silloin myöskin ratkeaisi prostituutioon liittyvä vero-ongelma, koska 
vahingonkorvausta ei pidetä verotettavana tulona paitsi silloin, kun se on maksettu 
korvauksena ansiotulon vähenemisestä. 
Hallituksen esityksen mukaan ihmiskaupan uhrilla olisi oikeus vahingonkorvauk-
seen ja korvaus olisi mahdollista saada myös valtion varoista (HE 221/2005 s. 36). 
Käytännössä vahingonkorvauksen saaminen voi kuitenkin estyä, kun ihmiskaupan 
kohteeksi joutunut prostituoitu on haluten myötävaikuttamaan rikoksen selvittä-
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merkittävämpiä kuin mahdollisuus vahingonkorvauksen saamiseen. 

2.1.6 Verovelvollisen oikeusturva 

Vallitsevan lainsäädännön ja KHO.n tekemän tulkinnan mukaan prostituutiolla 
saadut ansiot ovat tuloverolain mukaisesti verotettavaa tuloa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että prostituutiota harjoittava henkilö on velvol-
linen tekemään kirjanpidon ja ilmoittamaan tulonsa verottajalle. 
Oikeuskäytännöstämme löytyy myös tapauksia, joissa prostituutiota harjoittanut 
henkilö on tuomittu veropetoksesta, kun hän ei ole ilmoittanut tulojaan 
verotuksessa. 
Niissä tapauksissa, joissa prostituoitu on sellaisen hyväksikäytön tai suoranaisen 
pakottamisen kohteena, jota hallituksen esityksen perusteluissa kuvaillaan, olisi 
kohtuutonta vaatia kirjanpidon laatimista ja tulojen ilmoittamista verottajalle. Pa-
ritusorganisaation kontrollin alla toimivalla prostituoidulla tuskin käytännössä olisi 
edes mahdollisuutta sellaiseen. 
Mikäli tällainen veropetostapaus tulisi tuomioistuimen käsiteltäväksi, voitaisiin 
tietenkin päätyä siihen, että syytetyltä puuttui mahdollisuus lainmukaiseen vero-
velvollisuuden hoitamiseen ja rangaistus voitaisiin jättää tuomitsematta. Yksikään 
Suomessa asuva prostituoitu ei kuitenkaan voi luottaa siihen, että hän saisi anteeksi 
veronmaksun lairninlyönnin vain sillä perusteella, että prostituoituna hän on 
nykyisen paritussäädöksen irmVaan käytännössä melkein aina jonkinlaisen pari-
tuksen kohteena. 
Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan prostituutio ei ole työtä eikä hyväk-
syttävää elinkemotoimintaa vaan hyväksikäyttöä. KHO:n ennakkopäätös prosti-
tuution veronalaisuudesta perustuu kuitenkin siihen tulkintaan, että prostituutio on 
verotettavaa ansiotoimintaa. Myös Ruotsissa on seksinostamisen krhninaksoinnin 
jälkeen tuonnoistuimen antamassa tuomiossa vahvistettu tulkinta, jonka mukaan 
prostituoidun on maksettava seksipalveluiden myynnin tuotosta tuloveroa sekä ti-
litettävä seksin myynnistä arvonlisäverot. 
Mikäli nämä kaksi erilaista oikeudellista tulkintaa ovat samanaikaisesti voimassa 
olevaa oikeuskäytäntöä, johtaa se käytännössä siihen, että prostituoitu on hyvin 
ristiriitaisessa jopa mahdottomassa oikeudellisessa asemassa. Miten käytännössä 
hoidetaan kirjanpito, verovelvollisuus ja lakisääteiset vakuutukset verovelvollisessa 
elinkeinotoiminnassa, jota ei kuitenkaan pidetä laillisena ja hyväksyttävä elin-
keinona? 
Mikäli seksinostaminen kriminalisoidaan hallituksen esityksen mukaisesti, on oi-
keusturvan takaamiseksi välttämätöntä samalla muuttaa verolakeja siten, että 
prostituutiolla saadut ansiot/korvaukset säädetään verovapaiksi (vrt. luku 2.1.5). 
Myös kirjanpitolakiin on syytä lisätä maininta, että prostituutiotoirninnasta ei tar-
vitse tehdä kirjanpitoa. 
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2.1.7    ALV-tilitysvelvollisen oikeusturva 

On ollut jossain määrin epäselvää, ovatko seksipalvelut lain mukaan arvonlisä-
verotettavia palveluita. Käytännössä tilanne kuitenkin on sellainen, että arvonlisä-
verosta vapautuakseen elinkeinotoiminnan harjoittajan on ilmoitettava verottajalle 
sellainen toimiala, joka on ALV-lain mukaan vapaa arvonlisäverosta. Prostituoidut, 
jotka ilmoittavat tulonsa verottajalle ja joiden liikevaihto ylittää arvonlisäveron 
tilityksen alarajan, joutuvat siis käytännössä niittämään arvonlisäveroa 22 %:n 
verokannan mukaan. 
Vero-oikeuden professori Esko Linnakangas on esittänyt, että seksipalvehuden 
ostamisen kriminalisointi saattaisi merkitä sitä, ettei seksipalveluista olisi tilitettävä 
arvonlisäveroa. Vaikka verottaja hyväksyisikin tällaisen tulkinnan, olisi seksi-
työntekijän käytännössä vaikea välttyä 22 %:n arvonlisäveron tilittämiseltä, mikäli 
hän ei kokonaan pimitä toimintaansa verottajalta. 
Vaikka elinkeinonharjoittaja ilmoittaisikin toimialakseen prostituution, niin verot-
taja kuitenkin luokittelee toimialat virallisen toimialaluokituksen mukaan, jolloin 
viralliseksi toimialaksi tulee todennäköisesti "muualla luokittelemattomat palvelut". 
ALV-lain mukaan muualla luokittelemattomat palvelut eivät ole vapautettu 
arvonlisäverosta. 
ALV-tilitysvelvollisuudesta vapautuminen voisi ehkä onnistua, jos elinkeinonhar-
joittaja saisi erillisen selvityksen avulla verottajan vakuuttuneeksi siitä, että hän 
todellakin harjoittaa prostituutiota. Kun ottaa huomioon, millaiseksi hyväksikäy-
töksi ja hyvän tavan vastaiseksi toiminnaksi prostituutio on hallituksen esityksessä 
määritelty, on täysin kohtuutonta edellyttää, että henkilön tulisi itse todistaa ja va-
kuuttaa olevansa prostituoitu. 
Vaikka seksialan elinkeinonharjoittaja ei itse kokisi olevansa hyväksikäytön koh-
teena ja vaikka hän pystyisikin hoitamaan kirjanpitonsa ja veroasiansa, niin seksi-
palveluiden ostamisen kriminalisointi johtaa käytännössä hänet mahdottomaan ti-
lanteeseen verohallinnon edessä. Miten hän voi kohtuudella selvitä siitä, että hän 
maksaa tulostaan tuloveroa, mutta välttyy tilittämästä arvonlisäveroa, jota hänen 
lain mukaan ei tarvitsisi tilittää? 
Tämä ristiriita ei ratkea edes sillä, että arvonlisäverolakiin lisätään pykälä, jossa 
todettaisiin prostituutiopalvelut vapaiksi arvonlisäverosta. Tällainen säädös tar-
koittaisi sitä, että elinkemonharjoittajan olisi ALV-tiUtysvelvoUisuudesta vapau-
tuakseen virallisesti ilmoitettava verottajalle harjoittavansa prostituutiota. Kun 
prostituutiota pidetään hyvän tavan vastaisena elinkeinona, joka ei saa samanlaista 
oikeussuojaa kuin muu taloudellinen toiminta, ja kun prostituoidun toimintaan 
(asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin) kohdistetaan rikosoikeudellisia sanktioita, 
on täysin kohtuutonta edellyttää, että verovelvollisen turisi itse ilmoittaa viran-
omaisille toimialakseen prostituution. 
Mikäli hallituksen esityksen mukainen seksipalveluiden ostamisen kriminalisointi 
toteutetaan, on oikeusturvan kannalta välttämätöntä, että samalla säädetään seksi-
palvelut vapaiksi sekä arvonlisäverosta että tuloverosta. On täysin kohtuutonta 
vaatia "hyväksikäytön kohteena olevia prostituution uhreja" tilittämään saamiaan 
tuloja verottajalle, koska se samalla merkitsee prostituution häpeäleiman vapaaeh-
toista itselleen ottamista sekä normaalille ehnkemotoiminnalle kuuluvan oikeus-
turvan ulkopuolelle jäämistä. 
Ruotsissa Tukholman läänin lääninoikeus on helmikuussa 2006 antanut tuomion, 
jonka mukaan myös prostituution myyntituloista on maksettava arvonlisäveroa, 
vaikka seksipalveluiden ostaminen on Ruotsissa laitonta. Kyetäkseen maksamaan 
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seksipalvelulta. Tämä taas on ristiriidassa seksinoston kriminahsoinnin 
tavoitteiden kanssa. 

2.1.8 Oikeusturva elinkeinotoiminnassa 

Normaalisti elinkeinonharjoittaja saa oikeusturvaa erilaisissa tilanteissa. Maksa-
misen laiminlyöneeltä asiakkaalta voidaan vaatia saamisia oikeudessa. Oikeuden-
vastaisesti toimineita asiakkaita, liikekumppaneita tai ulkopuolisia vastaan on 
mahdollista nostaa rikossyyte, vahmgonkorvausvaatimus tai muu oikeuskanne. 
Mikäli seksityöntekijä (esim. ALV-tmtysvelvollisuudesta vapautuakseen) on il-
moittanut viralliseksi toimialakseen prostituution, on nykyisen sopimusoikeudelli-
sen tulkinnan mukaan seurauksena se, ettei elinkeinonharjoittaja voi vaatia saami-
siaan oikeusteitse, koska hyvän tavan vastaiset oikeustoimet eivät saa lain suojaa. 
Mikäli seksityöntekijä joutuu työssään rikoksen uhriksi, on hänen yleensä vaikea 
tai mahdoton saada oikeusjärjestelmältä apua. (Vrt. luvut 2.1.4 ja 2.1.5.) 

Esim. 17. Seksityöntekijä saa maksun asiakkaaltaan, mutta asiakas ottaa 
palvelun suorittamisen jälkeen maksamansa rahan takaisin. Mikäli 
seksityöntekijä tekee rikosilmoituksen, hänellä ei käytännössä ole 
mahdollisuutta saada rahojaan takaisin oikeusteitse. 
Esim. 18. Itsenäisenä elinkeinonharjoittajana toimiva seksityöntekijä tekee 
markkinointimedian kanssa sopimuksen oman toimintansa mainostamisesta, 
mutta sopimuskumppani onkin petollinen: ottaa maksun markkinointipalve-
lusta mutta ei toteutakaan markkinointia sopimuksen mukaan. Jos 
seksityöntekijä vie tapauksen oikeuteen, saattaa tuomioistuin todeta 
markldnoinnin olleen paritusta, jolloin markkinointimedian saama maksu 
tuomitaan valtiolle menetetyksi. Seksityöntekijällä ei ole mahdollisuutta 
saada rahojaan takaisin eikä vaatia maksamansa markkinoinnin 
toteuttamista. 

Jotkut seksityöntekijät onnistuvat osittain välttämään tällaiset oikeusturvaongel-
mat ilmoittamalla toimialakseen jonkin hyväksyttävän toimialan. Tämä keino ei 
kuitenkaan anna suojaa julkisen vallan taholta tulevia vaatimuksia ja sanktioita 
vastaan. Tällöin ei voi mm. vedota prostituution mahdolliseen ALV-vapauteen. 
Verosäädösten mukaan sakot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Riippu-
matta siitä, onko verovelvollinen ilmoittanut toimialakseen seksipalvelut vai jotain 
muuta, hän ei voi vähentää verotuksessa sakkoa, joka on määrätty seksipalveluiden 
tarjoamisesta yleisellä paikalla. Verottajan ja poliisin päällekkäisten toimien 
kohteena oleva prostituoitu voisi helposti joutua tilanteeseen, jossa seksityöstä 
johtuvien sakkojen ja verojen summa on suurempi kuin seksityöllä saatu ansio. 
Julkisen vallan määräämien verojen ja sakkojen lisäksi prostituoitu voi joutua 
maksamaan vahingonkorvausta työssään tapahtuneiden vahinkojen johdosta. Va-
hingonkorvausvastuun suhteen prostituoitu on samassa asemassa kuin muut elin-
keinonharjoittajat Muista ansiotoiminnan harjoittajista poiketen prostituoidulla ei 
kuitenkaan ole mahdollisuutta saada vahingonkorvausta, mikäli hänen elinkeino-
toimintaansa vahingoitetaan. 
Syyttömästi vangittuna pidetyllä on normaalisti oikeus saada valtiolta korvausta 
ansiotulojen menetyksen vuoksi. KKO:n tekemän päätöksen mukaan syyttömästi 
vangittuna pidetylle prostituoidulle ei kuitenkaan tule maksaa korvausta ansion-
menetyksestä. Kun prostituoidulla on kuitenkin samat julkisoikeudelliset ja sivii-
lioikeudelliset maksuvelvollisuudet (vuokrat, vakuutusmaksut, ennakkoverot, 
ALV-tilitykset) kuin kaikilla muillakin, on täysin epäoikeudenmukaista, että hänen 
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ihmisten tdonhankkimistoiminta. 
Useimmat seksityöntekijät tekevät tästä epäjohdonmukaisesta ja epäoikeudenmu-
kaisesta kohtelusta johdonmukaisen johtopäätöksen: koska seksityö ei saa samaa 
oikeusturvaa kuin muu elinkemotoiminta, he eivät lainkaan ilmoita työtään eivät-
kä tulojaan viranomaisille. Asiaan vaikuttaa myös se, että seksityötä tekevien on 
hyvin vaikeaa saada käytännöllistä neuvontaa siitä, miten seksityötä pitäisi tai voisi 
tehdä laillisesti. 

 

2.1.9    Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin 

Perustuslain 19 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosi-
aali-ja terveyspalvelut Valtion velvollisuus huolehtia sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden toteutumisesta erityisesti syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien 
kohdalla on vahvistettu myös useissa ihmisoikeusasiakirjoissa. 
Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan prostituutioon ajaudutaan yleensä 
poikkeuksellisen huonon sosiaalisen tilanteen vuoksi. (HE 221/2005, s. 19 ja 62). 
HE.n sivuilla 60-64, jossa arvioidaan lakiesityksen perusoikeuksienmukaisuutta, 
tulee ilmi kuinka äärimmäisen huonossa asemassa prostituoidut hallituksen esi-
tyksen mukaan ovat. 

Vaikka henkilö olisi ryhtynyt prostituoiduksi vapaaehtoisesti ja vaikka seksinos-
tekrirmnahsointi saattaa rajoittaa vapaaehtoisesti prostituoituna toimivan henkilön 
itsemäaräarrusoikeutta ja yksityiselämää, on seksinostokriminalisointi hallituksen 
esityksen mukaan kuitenkin perusteltu, kun otetaan huomioon, että tarkoituksena 
on tosiasiallisesti suojella prostituoitujen henkilökohtaista vapauttaja koskemat-
tomuutta ja että henkilö näennäisestä vapaaehtoisuudestaan huolimatta on niin 
huonossa sosiaalisessa asemassa, että hänen vapaaehtoisuuttaan ei ole pidettävä 
aitona. 
Kun suurin osa Suomessa toimivista prostituoiduista on Suomessa vakituisesti 
asuvia, joiden tulisi olla suomalaisen sosiaaliturvan piirissä, merkitsee hallituksen 
esityksen perustelu käytännössä sitä, että hallitus tunnustaa sosiaaliturvan toteutu-
van joidenkin ihmisten kohdalla niin huonosti, että se merkitsee heidän kohdallaan 
ihmisoikeuksien vakavaa loukkausta. 
Oikea johtopäätös tällaisesta tilannearviosta olisi se, että hallitus ryhtyisi toimiin 
sosiaaliturvan aukkojen ja puutteiden korjaamiseksi, niin että näin äärimmäisen 
huonossa sosiaalisessa asemassa olevien tilanne saataisiin korjattua. 
Hallituksen esityksessä ei ole kiinnitetty huomiota niihin syihin, joiden takia Suo-
messa asuvat ihmiset eivät saa sosiaaliturvaa tai muuta apua poikkeuksellisen 
huonoon tilanteeseensa muuten kuin ryhtymällä prostraioiduksi. Hallituksen esi-
tyksessä ei myöskään ole tuotu esille sitä, että prostituoituna toimivan tai toimineen 
henkilön on usein vaikeaa tai mahdotonta saada apua julkisista sosiaali-ja 
terveyspalveluista, koska monet sosiaali- ja terveysalan työntekijät eivät osaa 
kohdata prostituoituja. 
Tässä suhteessa hallituksen esitys merkitsee ainoastaan tilanteen huononemista. 
Hallituksen esitys viestittää hyvin selkeästi, että prostituutio on ongelma, jota hoi-
detaan rikosoikeudellisin keinoin. Prostituoitu, joka yrittää saada apua sosiaali- tai 
terveydenhuollosta, joutuu entistä varmemmin syrjityksi ja jää ilman tarvitse-
maansa apua, kun sosiaali-ja terveysalan työntekijät luokittelevat prostituution 
automaattisesti poliisiasiaksi. 
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hallituksen tulisi kiinnittää erityistä huomiota prostituoitujen 
tosiasialliseen mahdollisuuteen saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluna. 
Koska prostituutioon kohdistuva kri-minalisointi tosiasiassa heikentää tätä 
mahdollisuutta, on hallituksen esitystä pidettävä perusoikeuksien vastaisena. 

 

2.1.10   Ihmiskaupan uhrin asema 

Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan seksipalveluiden ostamisen krimina-
lisointi on tärkeä keino pyrittäessä vähentämään ihmiskaupan uhriksi joutumista 
sekä pyrittäessä suojelemaan ihmiskaupan uhreiksi joutuneita. 
Ihmiskauppa ei ole pelkästään prostituutioon liittyvä ongelma. Ihmiskauppaa tai 
ihmiskauppaa lähenteleviä olosuhteita ilmenee monenlaisilla pimeillä työmarkki-
noilla, joissa hyödynnetään laittomasti maassa olevien oikeudellisesti turvatonta 
asemaa. 
Prostituutiossa tapahtuvaan ihmiskauppaan liittyy kuitenkin sellaisia piirteitä, joi-
den takia prostituoituna toimivan ihmiskaupan uhrin asema on erityisen hankala 
ja viranomaisten mahdollisuudet tunnistaa ihmiskaupan uhri muiden 
prostituoitujen joukosta ovat erityisen huonot. 
Suomen prostituutiossa esiintyy määrällisesti hyvin vähän niin selkeää ja törkeää 
hyväksikäyttöä, että se täyttäisi ihmiskaupparikoksen tunnusmerkit Niinpä suurin 
osa Suomessa toimivista ulkomaalaisista prostituoiduista ei ole laissa tarkoitettuja 
ihmiskaupan uhreja. 
Prostituutioon kohdistuvien sanktioiden ja häpeäleiman takia prostituutio 
tapahtuu piilossa ja peitellysti smoinkin, kun on kyse Suomessa laillisesti asuvista 
prostituoiduista. Kun alalla toimivat eivät uskalla tai voi edes keskenään puhua 
kaikista työhönsä mttyvistä ongelmista täysin avoimesti, on heidän vaikea tunnistaa 
ja huomata, milloin joku mahdollisesti voisi olla ihmiskaupan uhri. 
Kun ulkomaalainen prostituoitu joutuu tekemisiin poliisin kanssa, hänellä ei 
yleensä ole mitään intressiä antaa todistajanlausuntoa parittajaa vastaan tai seksi-
palvelun ostajaa vastaan. Todistajanlausunnon antaminen merkitsee samalla sen 
tunnustamista, että henkilö itse toimii prostituoituna. Ainoa varma seuraus siitä on 
maasta käännytys ja prostituution häpeäleima. 
Hallituksen esityksen sivuilla 27 - 39 on laajasti esitelty, miten ja millä edellytyksillä 
ihmiskaupan uhrille annetaan apua, suojelua ja oleskelulupa. Esityksestä voisi 
saada sen käsityksen, että viranomaisten kanssa yhteistyötä tekevä ihmiskaupan 
uhri saisi tarvitsemansa avun ja suojelun. 

Hyväksikäytön ja parituksen kohteeksi joutunut prostituoitu on kuitenkin hyvin harvoin 
joutunut niin äärimmäisen hyväksikäytön kohteeksi, että häntä pidettäisiin ihmiskaupan 
uhrina. Vaikka henkilö itse arvioisi joutuneensa ihmiskaupan kaltaisen hyväksikäytön 
kohteeksi, hän ei voi luottaa siihen, että hän saisi suojelua ja apua ihmiskaupan uhrina. 
Ihmiskaupan uhrille annettavan oleskeluluvan ja suojelun edellytyksenä on, että uhri suostuu 
täyteen yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Uhrin kannalta tähän liittyy suuri riski. Vaikka 
hän antaisi todistajanlausunnon, hän ei voi luottaa siihen, että ihmiskaupasta epäilty taho 
saataisiin kiinni ja tuomittua. Hän ei myöskään voi luottaa siihen, etteikö hän joutuisi 
palaamaan takaisin kotimaahansa, jolloin hän saattaa olla vaarassa joutua 
paritusorganisaation koston uhriksi. 
Jos ulkomaalaisella prostituoidulla on tietoa tai vihjeitä kollegoidensa joutumisesta 
ihmiskaupan uhriksi, on yhteydenotto viranomaisiin silloinkin hyvin arveluttavaa. Voiko 



ASIANTUNTIJALAUSUNTO Hallintovaliokunnalle 23.5.2006 
HE 221/2005 vp 

 

82 (37) Seksialan Liitto SALLI ry 
PL 3,01451 Vantaa, www.salli.org 
Lakiasiain sihteeri Johanna Sirkiä prostituoitu luottaa siihen, että hän ei joudu ilmiannon takia itse on-

gelmiin viranomaisten tai paritusorganisaatioiden kanssa? 
Seksipalveluiden ostamisen kriminalisointi pahentaisi tätä asetelmaa entisestään. Se merkitsisi 
sitä, että myöskään seksipalveluiden ostajat ja suomalaiset prostituoidut eivät enää uskaltaisi 
kertoa havaintojaan ihmiskaupan kaltaisesta hyväksikäytöstä poliisille tai 
avustusorganisaatioille. 
Seksipalveluiden ostamisen kriminalisointi on myös omiaan lisäämään prostituutiossa sellaisia 
olosuhteita, jotka aiheuttavat ulkomaalaisten prostituoitujen joutumista ihmiskaupan uhriksi. 
Kun seksipalveluiden ostamisen krirninalisointi vaikeuttaa prostituutiota, niin käytännössä se 
merkitsee yksittäisen prostituoidun itsenäisten toimintamahdollisuuksien kaventumista. 
Erityisesti ulkomaalaisten prostituoitujen mahdollisuudet toimia itsenäisesti heikkenevät 
Prostituution vaikeuttaminen johtaa siihen, että paritusorganisaatioilla on entistä paremmat 
mahdollisuudet kiristää ja hyväksikäyttää ulkomaalaisia prostituoituja, min että entistä 
useampi ulkomaalainen prostituoitu joutuu ihmiskaupan uhriksi. 
Hallituksen esityksen sivulla 42 väitetään, että ihmiskauppaa aiheuttavaa kysyntää voitaisiin 
vähentää seksuaalipalvelujen ostamista koskevilla rangaistussäännöksillä. Väitteen tueksi ei ole 
olemassa näyttöä. Ihmiskauppaa ja ulkomaalaisprostituu-tiota esiintyy laajoissa määrin 
kaikissa niissä maissa, joissa prostituution asiakkaisiin kohdistetaan kriminahsointeja. 
Hallituksen esityksen sivulla 12 tuleekin epäsuorasti ilmi, että edes Ruotsin hallitus ei enää 
uskalla pitää kiinni väitteestä, että seksinostamisen kriminalisointi vähentäisi prostituutiota tai 
ihmiskauppaa: "Ruotsin hallituksen näkemyksen mukaan krirninahsoinnin käytännön 
toimivuudesta saaduilla tiedoilla ei sinällään ole merkitystä." 
Ruotsissa ei ole edes tehty kunnollista selvitystä, toimiiko seksipalveluiden ostamisen 
krirninalisointi käytännössä väitetyllä tavalla eli ihmiskauppaa vähentävästi, koska 
kriminalisointi nähdään symbolisesti tärkeänä signaalina. Ihmiskaupan uhrien parissa 
käytännön työtä tekevien taholta saatujen kommenttien mukaan krnninahsoinnin käytännön 
vaikutus ihmiskauppaan on tavoitteisiin nähden vastakkainen. 
 

2.2 Seksipalveluiden ostamisen kriminalisointi 
ja muu prostituutioon kohdistuva kriminalisointi 

2.2.1 Seksipalveluiden ostamisen kriminalisoinnin 
suhde järjestyslakiin 

Hallituksen esityksessä ei ole otettu huomioon, että järjestyslain 7 §:n perusteella 
annetut sakot ovat kohdistuneet lähes pelkästään prostitooituihin ja seksipalvelui-
den ostajat ovat välttyneet sakoilta. 
Hallituksen esityksessä ei ole myöskään kiinnitetty huomiota siihen epäkohtaan, 
josta Seksialan Liitto SALLI huomautti oikeusministeriölle 8.10.2003 antamas-
saan lausunnossa: Vastaus lausuntopyyntöön koskien oikeusministeriön työryh-
mämietintöä 2003:5 'Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio", s. 7-8, luku 2.6. 
(www.sam.org/lcanW2003/omAaiisunto.html). 
Seuraavassa suora lainaus SALLIn lausunnosta oikeusministeriölle 8.10.2003: 

Samalla kun seksinosto ehdotetaan rangaistavaksi rikoslaissa, mietinnössä 
ehdotetaan, että vastaava kielto riistettäisiin järjestyslaista. Tähän liittyy on-
gelmia, joita mietinnössä ei ole huomioitu. 
1.10.2003 voimaan tulleen järjestyslain 7 §:n 1 momentissa kielletään ylei-
sellä paikalla tapahtuva seksuaalipalvelujen ostaminen ja maksullinen tar-
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joaminen. Hallituksen esityksen (HE 20/2002 vp) mukaan ostamisella tarkoi-
tetaan myös ostotarjouksen tekemistä. Hallituksen esityksessä toiminta oli 
kielletty "siten, että siitä aiheutuu häiriötä ympäristölle". 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 20/2002 vp) 
mukaan kyseinen toiminta on jo sellaisenaan omiaan ameuttamaan häiriötä, 
minkä vuoksi se ehdotti sääntelyn pohjautumista täyskieltoon. Sen sijaan 
lakivaliokunnan lausunnon (LaVL 22/2002 vp) mukaan häiriötä koskevaa 
edellytystä voi pitää perusteltuna. Hallintovaliokunta päätyi mietinnössään 
(HaVM 28/2002) samalle kannalle penistuslakivaliokunnan kanssa. 
Vaikka säännöksestä poistettiin eduskuntakäsittelyssä häiriötä koskeva edel-
lytys, niin säännöksen oleellinen perustelu pysyi samana: sekä hallituksen 
esityksessä että eduskunnan valiokuntien kannanotoissa seksin ostamisen 
kiellon perusteluna on siitä ympäristölle aiheutuva häiriö. Näin ollen näyttää 
selvältä, että järjestyslain mukaan yleisellä paikalla tapahtuvasta 
ostotarjousten tekemisestä voidaan tuomita sakkoon, kun ostotarjousten 
tekeminen aiheuttaa häiriötä. 
Sen sijaan rikoslakiin ehdotetun seksmostamisen kriminalisoinnissa rangais-
tuskynnys nousee huomattavasti korkeammaksi, vaikka ehdotetukseen 
sisältyykin seksin ostamisen yrityksen säätäminen rangaistavaksi. 
Vuoden 2004 alussa voimaan tulevan rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momentin 
mukaan teko on edennyt rikoksen yritykseksi, kun tekijä on aloittanut rikok-
sen tekemisen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä. 
Jälkimmäisestä edellytyksestä mietinnössä todetaan (s. 74): "Rikosoikeuden 
yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamista koskevassa hallituksen 
esityksessä on katsottu yrityksen rankaisemisessa tarvittavan konkreettisen 
vaaran edellyttävän, että rikoksen täyttyminen oli tekotilanteessa paitsi 
tosiasiallisesti mahdollista myös käytännössä uskottava vaihtoehto (HE 
44/2002 vp, s. 
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137). Seksuaalipalvelujen ostamistilanteissa kummankin edellytyksen tulisi 
täyttyä." 
Seksinostamisessa yrityskynnyksen täyttyminen edellyttää siis, että korvaus 
annetaan tai luvataan ja että maksun vastineeksi saatavan seksipalvelun to-
teutuminen on mahdollinen ja uskottava vaihtoehto. Näin ollen pelkkä hinta-
kyselyjen tai ostotarjousten tekeminen yleisellä paikalla ei ole rangaistava 
rikoksen yriiys. 
Mietinnössä ehdotetut säännökset johtavat yleisellä paikalla tapahtuvan pros-
tituution osalta tilanteeseen, jossa prostituoitujen rangaistuskynnys on huo-
mattavasti alhaisempi kuin asiakkaiden. Järjestyslain mukaan prostituoituja 
voidaan sakottaa jo pelkästään sillä perusteella, että he tarjoavat seksipalve-
luja yleisellä paikalla. 
Käytännön järjestyksenvalvonnassa tämä johtaisi todennäköisesti siihen, että 
katuprostituutiota pyrittäisiin rajoittamaan sakottamalla prostituoituja 
järjestyslain perusteella. Sen sijaan asiakkaat joutuisivat rangaistuksen 
kohteeksi paljon harvemmin kuin prostituoidut, koska rikoslaissa 
rangaistuskynnys on korkeampi kuin järjestyslaissa. Pelkkien ostotarjousten 
ja hintakyselyjen tekijät jäisivät kokonaan rankaisematta. 

http://www.salli.org/
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asema sekä mietinnössä luetellut prostituoitujen suojeluun ja tasa-arvoon liit-
tyvät tavoitteet, niin mietinnössä ehdotettua lainsäädäntöä on pidettävä risti-
riitaisena tavoitteisiin nähden. 

Hallituksen esittämä lakimuutos johtaa käytännössä siihen, että yleisellä paikalla 
oleskelevat prostituoidut ja prostituoiduiksi epäillyt henkilöt voivat saavat sakkoja 
järjestyslain 7 §:n perusteella, vaikka todellisista tai mahdollisista asiakkaista ei olisi 
mitään havaintoa. Sen sijaan seksipalveluiden ostajaa voidaan yleensä epäillä 
rikoksesta aikaisintaan silloin, kun hän fyysisesti kohtaa seksipalveluiden myyjän. 
Hintakyselyiden tekeminen muille kuin prostituoiduille tai parittajille ei ylitä ri-
koksen yrityskynnystä eikä siten ole rangaistavaa. (Seksipalveluiden ostamisen 
yrityskynnyksen ytittymistä arvioidaan HE 221/2005 sivuilla 56-57.) 

 

2.2.2    Seksipalveluiden ostamisen kriminalisoinnin 
suhde parituskriminalisointiin 

Vuonna 2004 tehdyllä lainmuutoksella parituksen määritelmää laajennettiin siten, 
että myös prostituutiopalveluiden markkinointia voidaan pitää parituksena. Niinpä 
poliisi voi epäillä paritusta myös silloin, kun itsenäisesti toimiva prostituoitu on 
laittanut seksipalveluilmoituksensa johonkin markkinointimediaan. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähes kaikki sisätiloissa toimivat prostituoidut 
voivat joutua poliisin mtkinnan kohteeksi sillä perusteella, että poliisi tutkii 
epäilemäänsä markkinointimedian tekemää paritusrikosta. 
Kun poliisi etsii näyttöä markkinointimedian syyllistymisestä paritukseen, poliisi 
tarvitsee näyttöä myös siitä, että markkinoimiin kohteena on todellakin ollut pros-
tituutiotoiminta. Poliisi saa tarvitsemansa näytön etsimällä seksipalvelultaan mai-
nostavan prostituoidun ja seuraamalla hänen toimintaansa. 
Mikäli seksipalveluiden ostamisen kriminalisointi toteutetaan, muuttuu tilanne 
nykyiseen verrattuna siten, että prostituoidun toimintaa seuraamalla poliisi saa 
näyttöä sekä parituksesta että seksipalveluiden ostamisesta. Ottamalla kiinni sek-
sipalveluiden ostamiseen syyllistyneitä prostituoidun asiakkaita poliisi saa samalla 
tarvitsemaansa näyttöä nmkkmomtimedian syyllistymisestä paritukseen. 

Seksipalveluiden ostamisen kriminalisointi yhdessä nykyisen paritussäädöksen kanssa johtaa 
siihen, että itsenäisesti toimiva prostituoitu joutuu entistä enemmän varomaan ja välttelemään 
poliisia. Tämä taas voi johtaa siihen, että prostituoituja on entistä helpompi kiristää uhkaamalla 
paljastaa heidän toimintansa poliisille. 
Vuonna 2004 lainmuutoksessa rikoslain paritus säädöksiin lisättiin myös törkeä paritus. Tämä 
oli oikeansuuntainen muutos, koska se kohdentaa paritusrikollisuu-den tutkintaa juuri 
sellaiseen paritukseen, joka on myös prostituoitujen kannalta ongelmallista. Oikein toteutettuna 
törkeän parituksen kitkeminen on myös prostituoitujen etu. 
Mikäli seksipalveluiden ostaminen kriminalisoidaan, muuttuu kaikenlainen pari-tustutkinta 
prostituoitujen kannalta jälleen arveluttavaksi. Tutkiessaan mahdollisia paritusrikoksia poliisi 
saa samalla kiinni prostituoidun asiakkaita. Riippumatta siitä, tutkiiko poliisi törkeää paritusta, 
tavallista paritusta vai "lievää" rxiarkkinomti-paritusta, merkitsee seksiasiakkaiden 
kriminahsointi käytännössä sitä, että prostituoidut joutuvat aina kärsimään, jos sattuvat 
joutumaan poliisin huomion kohteeksi. 

 

2.2.3    Seksipalveluiden ostamisen kriminalisoinnin suhde 
ihmiskauppakriminalisointiin 



ASIANTUNTIJALAUSUNTO 
Hallintovaliokunnalle 23.5.2006 HE 221/2005 
vp 

 

Hallituksen esityksen taustalla on kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n 
yleissopimuksen ihmiskauppaa koskeva hsäpöytäkirja. Vaikka näissä YK-asiakirjoissa ja 
hallituksen esityksessä puhutaan ihmisoikeuksista, on kuitenkin huomattava, että kyseessä 
olevat YK-asiakirjat eivät ole varsinaisia ihmisoikeussopimuksia vaan rikosoikeudellisia 
sopimuksia. (Aiheesta tarkemmin luvussa 3.) 
Ihmiskauppakriminahsoinnille ja seksipalveluiden ostamisen kriminahsomnille on yhteistä, että 
molempia perustellaan ihmisoikeuksilla, mutta kumpikaan kriminalisointi ei käytännössä takaa 
uhrin asemassa olevalle mitään oikeuksia. Mahdollisuus saada apua ja suojelua on täysin 
riippuvainen viranomaisten tekemästä harkinnasta. Molempien kriminalisointien varsinaisena 
sisältönä onkin viranomaisten toimivaltuuksien Usääminen. 
Molempia krirxusalisointeja on perusteltu myös sillä, että ne vaikeuttaisivat rikol-
lisorganisaatioiden toimintaa ja siten vähentäisivät ihmiskauppaa. Kun molempia 
krmunalisointeja kuitenkin toteutetaan tiukentamalla prostituutioon kohdistuvaa 
viranomaiskontrollia, on seurauksena, että yksittäisen prostituoidun itsenäinen toiminta 
vaikeutuu suhteellisesti enemmän kuin rikollisorganisaation toiminta. 
Kumpikaan kriminalisointi ei tuo ihmisille lisää mahdollisuuksia tehdä parempia valintoja. 
Kumpikaan kriminalisointi ei muuta siitä tosiasiaa, että poliisiratsia useimmissa tapauksissa 
merkitsee prostituoichulle lisää hankaluuksia. Riippumatta siitä, onko poliisiratsian kohteena 
ihmiskauppa vai seksipalveluiden ostaminen, merkitsee poliisiratsian uhka useimmiten sitä, että 
rikollisorganisaatioilla on 

enemmän mahdollisuuksia kiristää ja hyväksikäyttää maahan laittomasti saapuneita 
ulkomaalaisia. 

 

2.3 Seksipalveluiden ostamisen kriminalisoinnin suhde 
ulkomaalaislakiin 

Seksipalvelun ostamisen yrityskynnyksen yhttyminen edellyttää käytännössä sitä, että 
seksipalvelun ostaja fyysisesti kohtaa seksipalvelun myyjän. Mikäli poliisi ryhtyisi 
aktiivisesti valvomaan seksipalveluiden ostamiseen syyUistyrnistä, saisi poliisi samalla 
kiinni entistä enemmän ulkomaalaisia prostituoituja. 
Koska prostituution harjoittaminen on ulkomaalaislain mukaan käännytysperuste, 
johtaisi seksipalveluiden ostamisen kriminalisointi käytännössä siihen, että poliisi alkaisi 
entistä enemmän käännyttämään maasta ulkomaalaisia prostituoituja. 
Mikäli samalla ei lisätä poliisin valmiuksia tunnistaa ja kohdella ihmiskaupan uhreja, on 
vaarana, että tehostunut prostituoitujen käännytys johtaa ihmiskaupan uhrien tilanteen 
vaikeutumiseen. Pahimmillaan tehostunut kontrolli voisi johtaa jopa siihen, että 
paritusorganisaatiot saisivat peloteltua ja kiristettyä ulkomaalaisia prostituoituja, niin 
että entistä useampi prostituoitu joutuu ihmiskaupan uhriksi. 

 

2.4 Seksipalveluiden ostamisen kriminalisoinnin suhde 
perusoikeuksiin 

Tämän lausunnon luvuissa 2.1.3 - 2.1.10 on pyritty analysoimaan sitä, miten sek-
sipalveluiden ostamisen krirninalisointi käytännössä vaikuttaisi prostituoitujen ja 
prostituoiduiksi epäiltyjen henkilöiden perusoikeuksien toteutumiseen käytännön 
tilanteissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että esitetty seksipalveluiden ostamisen 
kriminalisointi heikentää perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. 
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työryhmämietinnössä on lisäksi yleisiä perustelun tapaan liittyviä ongelmia, 
jotka prostituution käytännön näkökulmasta katsottuna vaikuttavat perusoikeuksien ja 
ihmisoikeuksien tarkoituksen vastaisilta. 
Seuraavana on lainaus Seksialan Liitto SALLIn oikeusministeriölle 8.10.2003 antamasta 
lausunnosta: Vastaus lausuntopyyntöön koskien oikeusministeriön työryhmämietintöä 
2003:5 'Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio", s. 9-10, luku 2.7. 
(www.salh.org/lcanta/2003/om/kusxmto.html) 

Seksin ostamisen kriminalisointi merkitsee puuttumista yksityiselämän suojaan, 
koska se tosiasiallisesti rajoittaa prostituoidun ja hänen asiakkaansa oikeutta 
vapaasti solmia ja ylläpitää suhteita toisiin ihmisiin sekä oikeutta määrätä itsestään 
ja omasta seksuaalisuudestaan. Mietinnössä tunnustetaan, että näin voi käydä 
teoriassa, mutta mietinnön mukaan käytännössä asia on toisin, (s. 55) 
Mietinnön mukaan mahdollisuus prostituoitujen kokemalle fyysiselle ja 
psyykkiselle vahingolle on kaikissa seksipalvelujen ostamistilanteissa periaatteessa 
olemassa. Lisäksi prostituoiduksi ryhtyminen on sen mukaan vain äärimmäisen 
harvoin täysin vapaaehtoista. Näin mietintö perustelee sen, 

miksi prostituoidun oman tahdonvapauden huomioonottarninen tässä 
kysymyksessä ei ole relevanttia, (s. 56) 
Tämän logiikan mukaan mietintö päätyy siihen, että seksin ostamisen 
kriminalisointia voi perustella prostituoitujen oikeuksien ja vapauksien 
turvaamisella (s. 56). Mietinnön mukaan oikeudet ja vapaudet tulevat 
turvatuksi jo pelkästään siten, että prostituutiokontaktit vaikeutuvat tai 
estyvät 
Argumentaation puutteena on se, että prostituutio nähdään 
yksipuolisesti vain ja ainoastaan ongelmaksi. Prostituutio on mietinnön 
mukaan tila, jossa prostituoidulla ei ole vapautta eikä oikeuksia. Kun 
prostituutiokontaktit vähenevät tai vaikeutuvat lisääntyvät 
prostituoidun kokemat oikeudet ja vapaudet automaattisesti. 
Konkreettinen käytännön elämä ei kuitenkaan ole näin yksioikoista ja 
mustavalkoista - ei edes prostituutiossa. Käytännön elämässä yksilöt 
eivät voi olla täysin vapaita millään elämänalueella, vaan yksilöiden 
valintoja rajoittavat erilaiset olosuhteet. Siitä ei silti yleensä johdeta sitä 
johtopäätöstä, että yksilöiden omalla tahdonvapaudella ei olisi mer-
kitystä. Päinvastoin: oikeudet ja vapaudet turvataan juuri siten, että 
yksilöille pyritään turvaamaan mahdollisuus vaikuttaa itseään 
koskeviin asioihin siinä määrin kuin se on käytännössä mahdollista. 
Prostituoidun tosiasiallinen valinnanvapaus saattaa olla enemmän tai 
vähemmän rajoitettua monien eri syiden takia. Silti prostituoidun 
kannalta katsottuna oleellisinta prostituutiossa on mahdollisuus ansaita 
rahaa. Oikeuksien ja vapauksien turvaaminen ei voi käytännössä 
onnistua, mikäli tämä prostituoidun omasta näkökulmasta katsottuna 
oleellisin kysymys jätetään huomiotta. Oikeuksien ja vapauksien 
turvaaminen voi käytännössä konkretisoitua vain siten, että yksilölle 
itselleen turvataan mahdollisuus vaikuttaa asioihin. 
Prostituutiossa oikeuksien ja vapauksien turvaaminen edellyttää sitä, 
että pyritään lisäämään prostituoidun rnafadollisuuksia vaikuttaa 
itseään koskeviin asioihin kuten omiin työskentelyolosuhteisiinsa. 
Prostituoidun oikeuksien ja vapauksien turvaarmnen voi onnistua 
myös siten, että prostituoiduille tarjotaan muita toimeentulon 
mahdollisuuksia Sen sijaan oikeuksien ja vapauksien turvaaminen ei 
voi onnistua siten, että toimitaan täysin yksilön omien intressien 
vastaisesti. 

http://www.salh.org/lcanta/2003/om/kusxmto.html
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prostituoitua oikeussubjektina, jonka omilla intresseillä ja 
valinnoilla on oleellinen merkitys -jopa silloin kun prostituoitu 
olosuhteiden takia joutuu toimimaan pari-tusorganisaation 
alaisuudessa. Prostituoitu määritellään yksipuolisesti pelkästään 
uhriksi, jolloin samalla mitätöidään hänen omien valintojensa ja in-
tressiensä merkitys. 
Mietinnössä käytetty prostituution ja prostituoidun rnäärittely voidaan 
nähdä loukkaavan prostituoidun itsemääräämisoikeutta ja 
tahdonvapautta, koska se käytännössä kieltää prostituoidun oman 
tahdonvapauden merkityksen ja mahdollisuuden itse määritellä oma 
suhteensa prostituutioon. 
Merkittävä ongelma mietinnön argumentaatiossa on myös siinä, että 
prostituution ei nähdä kuuluvan yksityiselämän suojan piiriin eikä 
myöskään elinkeinovapauden tai työelämän suojan piiriin. Mietinnössä 
ei tunnusteta prostituoidun harioittamalle toiminnalle minkäänlaista 
oikeusturvaa. Mikäli prostituoidun oikeudet ja vapaudet halutaan 
turvata, se voi tosiasiallisesti onnistua vain siten, että prostituoidun 
harjoittama toiminta saa samanlaista suojaa kuin muukin laillinen 
toiminta. 
Mietinnön argumentaatio loukkaa myös prostituoidun yhdenvertaisuutta 
lain edessä, kun se toteaa, että tarkoituksena on rajata säännöksen 
soveltaminen tilanteisiin, joissa seksipalveluja ostetaan prostituoidulta, (s. 
70). 

Hallituksen esityksessä ei ole kunnolla huomioitu SALLIn esittämää kritiikkiä. 
Hallituksen esityksen perustelut vaikuttavatkin siltä, että perusoikeuksia ja ihmis-
oikeuksia käytetään pohittisesti korrektina tekosyynä, mutta todellinen tavoite on 
jokin muu kuin perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaaminen. 

 
 

3 Hallituksen esitys ihmiskauppaa koskevista 
kansainvälisistä sopimuksista 
 

3.1 Ihmiskaupasta yleensä 

Ihmiskauppaa koskevat kansainväliset sopimukset ovat osa valtioiden välistä ri-
kosoikeudellisesta yhteistyötä, jolla valtiot pyrkivät tehokkaammin estämään lai-
tonta maahanmuuttoa, joka toisinaan ilmenee ihrmssalakuljetuksena, toisinaan 
ihmiskauppana ja toisinaan rikollisjärjestöjen pyörittäminä pimeinä työmarkki-
noina. 
Laittoman maahanmuuton ja pimeän ulkomaisen työvoiman vastaisten kontrolli-
toimien tiukentamisen varjopuolena on se, että laittomasti maahan tulleet pimeästi 
toimivat työntekijät eivät saa oikeusturvaa työntekijöinä, joten kontromtoimien 
tiukentaminen lisää heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja ihmiskaupan 
kohteiksi. 
Seksipalveluiden kysynnän nimeäminen ihmiskaupan syyksi on tarkoitushakuista 
ja harhaanjohtavaa todellisuuden yksinkertaistamista. Puuttuminen tähän yhteen 
tekijään kriminalisoinnin avulla merkitsee sitä, että monisyiselle ongelmakimpulle 
on löydetty symbolinen syntipukki, mutta todellista ratkaisua ei edes haluta etsiä. 

Se, että kyseessä ei ole todellinen yritys etsiä ratkaisuja, vaan symbolinen 
poliittinen ele, tulee ilmi HE:n sivulla 12: "Ruotsin hallituksen näkemyksen 
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mukaan kriminalisoinnin käytännön toimivuudesta saaduilla tiedoilla ei 
sinällään ole merkitystä, koska seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointi 
on sille asetetut tavoitteet huomioon ottaen tullut jäädäkseen." 

Pimeiden työmarkkinoiden syynä on markkinatalouden ja knpailuttamisen meka-
nismi, joka vaatii aina vain enemmän ja aina vain halvemmalla, minkä takia on 
kysyntää aina vain halvemmalle työvoimalle. Kun globaaleilla markkinoilla val-
litsee sellainen tilanne, että monet ihmiset pystyvät ansaitsemaan moninkertaisesti 
paremmin Euroopan ja USA:n pimeillä työmarkkinoilla kuin oman kotimaansa 
laillisilla työmarkkinoilla, on seurauksena voimakas kysynnän ja tarjonnan sekä 
toiveiden ja tarpeiden paine, joka pitää yllä jatkuvasti kasvavia pimeitä työmark-
kinoita. Sen patoaminen ei onnistu krimmahsoimalla yksi kysynnän muoto. 
ihmiskaupaksi nimetty ongelma on täysin todellinen, mutta ongelma näyttäytyy 
täysin erilaisena ihmiskaupan uhrien näkökulmasta ja kontromtoimia 
harjoittavien valtioiden näkökulmasta. 

Seuraavassa luvussa 3.2 lainataan Seksialan Liito SALLIn oikeusministeriölle 
31.3.2004 antamaa lausuntoa: Vastaus lausuntopyyntöön koskien Palermon yleis-
sopimuksen lisäpöytäkirjojen täytäntöönpanoa ja ihmiskauppatyöryhmän loppu-
mietintöä (työryhmämietintö 2003:13). (www.sam.org/kanta/2004/orn/lausunto.html) 
SALLIn Palermo-lausunto koskee haUituksen esityksen sivulta 26 alkaen esiteltävää 
YK:n yleissopimusta. Sallin lausunnon jälkeen on ilmestynyt Valtioneuvoston 
ihmiskaupan vastainen toimmtasuunnitelma ja aiheen parissa on työskennellyt 
työryhmiä. Silti tässä lausunnossa on edelleen huomioon otettavia näkökohtia. 

 

3.2 Sallin lausunto oikeusministeriölle 31.3.2004 
Palermon yleissopimuksen lisäpöytäkirjojen täytäntöönpanosta 
 

3.2.1     Ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan luonne ja tarkoitus 

YK:n kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yleissopimus ja sen kolme 
lisäpöytäkirjaa, jotka koskevat ihmiskauppaa, ilunissalakuljetusta ja tuliaseita, 
aUekirioitettiin Palermossa vuonna 2000. Tämä ns. Palermon yleissopimus ja sen 
hsäpöytäkirjat ovat syntyneet YK:n rikosoikeudellisen työskentelyn tuloksena. Sen 
tarkoituksena on luoda yhteisiä pelisääntöjä kansainvälisen rikollisuuden vastaiseen 
toimintaan. 
Ihmiskauppaa koskeva lisäpöytäkirja ei siis ole ihmisoikeusasiakirja, vaikka sillä on 
kytkentöjä ihnxisoikeusproblernatiikkaan. Yleissopimus lisäpöytäkirjoineen on 
rikosoikeutta koskeva kansainvälinen sopimus, joka velvoittaa sen allekirjoittaneita 
maita. Allekinoittajavaltion tulee muuttaa omaa kansallista lainsäädäntöään siten, että 
se vastaa sopimuksen vaatimuksia. 
Ihmiskauppaa koskevan Usäpöytäkirjan voirnakkaimmin velvoittavat artiklat liittyvät 
ihmiskaupan harjoittamisen krirninahsointiin. Sen sijaan ihmiskaupan uhrien suojelua 
koskevat artiklat on muotoiltu vähemmän velvoittavaan muotoon. 
Lisäpöytäkirjan nimenomaiseksi tarkoitukseksi on nimetty ihmiskaupan uhrien 
suojeleminen ja ihmiskaupan ehkäisy. Ihmiskauppa on määritelty tavalla, joka pyrkii 
ottamaan huomioon hyvin monenlaisissa olosuhteissa tapahtuvan ihmisten 
hyväksikäytön ja vapauttamaan ihmiskaupan uhrin todistustaakasta, niin että lisä-
pöytäkirjan suojelun piiriin tulisivat mahdollisimman kattavasti kaikki ihmiskaupan uhrit 

http://www.sam.org/kanta/2004/orn/lausunto.html
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sisältämistä erilaisista velvoittavuuden asteista, voi sen täytäntöönpano 
kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa ihmiskaupan uhrien tilanne huononee. 
Oikeusministeriön työryhmän käyttämä tapa tulkita ja soveltaa Palermon 
lisäpöytäkirjaa voikin johtaa siihen, että ihmiskaupan uhreja käytetään vain 
perusteluna kriminalisoinneille, mutta uhrit joutuvat käytännössä entistä huonompaan 
asemaan. 

3.2.2    Ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan tulkinta 3.2.2.1    Kuka on 

ihmiskaupan uhri? 

Työryhmän loppumietinnössä (s. 40) on todettu, että hsäpöytäkirjassa ei ole määritelty, ketä 
on pidettävä ihmiskaupan uhrina. Mietinnön mukaan yleiseksi lähtökohdaksi voidaan olettaa, 
että uhrilla tarkoitetaan ihmiskaupparikoksen tai epäillyn ihmiskaupparikoksen 
asianomistajaa. Mietinnön mukaan uhrin käsitettä on kuitenkin syytä rajata siten, että uhrien 
auttamiseen velvoittavien artikloiden tulkinnassa uhriksi katsottaisiin vain sellaiset henkilöt, 
joilla on "todellista tarvetta" avun saamiseen. 
loppumietinnössä käytetty tulkinta ihmiskaupan uhrista on selvästi ristiriidassa li-
säpöytäkirjan tarkoituksen kanssa sekä työryhmän erisimmäisen rnietinnön (Ihmiskauppa, 
paritus ja prostituutio, Työryhmämietintö 2003:5) argumentaation kanssa. 
Ihmiskaupan uhrien auttamista ja suojelua käsittelevät lisäpöytäkirjan 6-8 artiklat eivät sisällä 
minkäänlaisia rajauksia siihen, ketkä ovat avun tarpeessa olevia uhreja. Lisäpöytäkirjan 
selvänä tarkoituksena on, että ihmiskaupan uhreiksi ja avun tarpeessa oleviksi katsotaan 
kaikki, jotka ovat joutuneet 3 artiklassa kuvatun ihmiskaupan kohteeksi. 
Lisäpöytäkirjan 3 artiklan b-kohdassa todetaan, että sillä ei ole merkitystä, onko uhri antanut 
suostumuksen kyseiseen toimintaa. Lisäksi 3 artiklan a-kohdassa todetaan, että hyväksikäyttö 
prostituutiotarkoituksessa on aina sellaista hyväksikäyttöä, joka täyttää ihmiskaupan 
kriteerin. 
Lisäpöytäkirjan ajatuksena on selvästi, että ihmiskaupan uhriksi joutuneen prostituoidun ei 
tarvitse todistaa omaa uhriksi joutumistaan tai omaa tarvettaan saada apua. Lisäpöytäkirjan 2 
artiklan mukaan sen tarkoituksena on suojella ja auttaa ihmiskaupan uhreja kunnioittaen 
täysimääräisesti heidän ihmisoikeuksiaan. 
Työryhmän ensimmäisessä mietinnössä seksinostamisen krirnmahsoinnin perusteluksi on 
esitetty tarve suojella prostituoidun koskemattomuutta ja itsemääräämis-oikeutta. Mikäli 
työryhmä näkee prostituution olevan niin vakavasti prostituoidun koskemattomuutta 
loukkaavaa toimintaa, että tällaiselle krirrnnahsoinnille on perusteltu tarve, niin kuinka on 
mahdollista, että sama työryhmä voi todeta, ettei todellista avun tarvetta aina olisikaan? 
Koska ihmiskauppa on vakava henkilön itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta 
loukkaava rikos, on selvää, että ihmiskaupan uhrin on katsottava aina olevan erityisen avun 
tarpeessa. Siten ei ole hyväksyttävää rajata ihmiskaupan uhrin käsitettä työryhmän 
loppumietinnössään esittämällä tavalla. 
 

3.2.2.2    Mihin keinoihin lisäpöytäkirja velvoittaa? 

Ihmiskauppaa koskeva hsäpöytäkirja velvoittaa sen allekirjoittaneita maita muuttamaan 
lainsäädäntöään siten, että lisäpöytäkirjan 3 artiklassa määritelty ihmiskauppa on rangaistava 
teko. Lisäpöytäkirja ei kuitenkaan velvoita käyttämään samaa muotoilua tai ihmiskaupan 
määritelmää, joka on 3 artiklassa. Riittää, että 
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kaikki 3 artiklassa kuvattu toirninta on säädetty rangaistavaksi. 
Laajempikin tai toisella tavalla muotoiltu kriminalisointi on siis mahdollinen. 
Työryhmän ensimmäisessä mietinnössä oleva ehdotus ihmiskauppaa koskevaksi lakipykäläksi 
käyttää samanlaista muotoilua kuin lisäpöytäkirjan 3 artiklassa oleva määritelmä. Siten 
pykälässä on kuvattu ihmiskaupan tunnusmerkkeinä tietyt keinot, tekotavat ja tarkoitukset. 
Lisäksi edellytetään, että kaikki nämä kolme tunnusmerkkiä täyttyvät. Ongelmaksi ehdotetun 
säännöksen täytäntöönpanossa voi muodostua se, että tällä tavalla määritellyn rikoksen 
todistaminen oikeudessa voi osoittautua liian vaikeaksi. 
Mahdollisina rikoksen keinoina on ehdotetussa lakipykälässä mainittu mm. toisen 
turvattoman aseman hyväksikäyttäminen ja erehdyttäminen. On helposti kuviteltavissa 
tilanteita, joissa inhimillisesti arvioituna on selvästi kyse heikossa asemassa olevan henkilön 
hyväksikäytöstä prostituutiotarkoituksessa, mutta silti turvattoman aseman 
hyväksikäyttämisen todistaminen oikeudessa riittävällä tavalla voi olla mahdotonta. 
Tuloksena voi olla se, että ihmiskaupan harjoittajalle pystytään antamaan tuomio parituksesta 
mutta ei ihmiskaupasta. 
Tällöinkin ongelmaksi tulee ihmiskaupan uhrin määritelmä. Jos ihmiskauppaa ei pystytä 
todistamaan oikeudessa, niin jääkö ulkomainen hyväksikäytön ja parituksen kohteena ollut 
prostituoitu ilman sitä suojelua ja apua, joka Usäpöytäkirjan mukaan kuuluisi kaikille 
ihmiskaupan uhreille? 
On huomattava, että ihmiskaupan uhrien auttamiseen ja suojeluun velvoittavat 6-8 artiklat 
eivät rajaa auttamisvelvoUisuutta vain niihin uhreihin, joiden kohdalla ih-miskaupparikos on 
pystytty oikeudessa todistamaan. On Usäpöytäkirjan tarkoituksen ja yleisten ihmisoikeuksien 
mukaista tulkita 6-8 artikloita siten, että ihmiskaupan uhreille tarjotaan apua ja suojelua 
riippumatta siitä, onko ihmiskauppari-kosta pystytty todistamaan oikeudessa. 
Uhrien suojeluun velvoittavat 6-8 artiklat on kuitenkin muotoiltu tievenimin velvoittavaan 
muotoon kuin krirninalisointiin velvoittava 5 artikla. Ihmisoikeusnäkö-kulmasta tässä piilee 
suuri ongelma. Uhrit kelpaavat perusteluna kriminaUsoinnil-le, mutta uhrien todellinen 
mahdollisuus saada apua ei ole kunnolla turvattu. 

 

3.2.3    Ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan täytäntöönpano 

Työryhmän ensimmäisessä mietinnössä esitetään lainsäädäntöä, joka muodollisesti täyttää 
ihmiskauppaa koskevan Usäpöytäkirjan vaatimukset, mutta jonka käytännön soveltuvuus 
ihmiskauppiaiden kiinnisaamiseksi ja tuomitsemiseksi näyttää huonolta. 
Uhrien kannalta oleellinen kysymys on, katsotaanko ihmiskaupan uhreiksi ainoastaan ne, 
joiden kohdalla ihmiskaupparikos on pystytty oikeudessa todistamaan? Mikäli 
ihmiskaupparikosta ei pystytä todistamaan, niin ovatko ihmiskaupan uhrit silloin vain 
prostituutiosta epäiltyjä ulkomaalaisia, jotka voidaan ulkomaalaislain mukaan käännyttää 
maasta? 

Työryhmän loppumietinnössä todetaan (s. 51), että työryhmällä ei ole huomauttamista siihen, 
että perusteltu epäily seksipalveluiden myymisestä säilyisi käännyttämisen perusteena. 
Kuitenkin juuri tämä ulkomaalaislain käännytysperuste on 

ollut syynä siihen, että ulkomaalaiset prostituoidut eivät ole uskaltaneet kääntyä 
viranomaisten puoleen apua saadakseen. 
Työryhmän loppumietinnössä esitetään, että vain osa ihmiskaupan uhreista 
katsottaisiin avun tarpeessa oleviksi uhreiksi. Tämä tarkoittanee sitä, että myös 
todistettujen ihmiskauppatapausten uhreja voidaan käännyttää maasta, ilman 
että heille tarjotaan mitään erityistä apua tai suojelua. 
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viranomaisille lisää valtuuksia prostituutiota organisoivien tahojen 
(parittajien ja ihmiskauppiaiden) kiinnisaamiseen. Ulkomaalaiset prostituoidut 
ovat kuitenkin taloudellisesti riippuvaisia paritusorganisaatioiden ja ihmiskaupan 
harjoittajien tarjoamista työskentelymahdollisuuksista. Mikäli prostituoiduille ei 
tarjota apua, muita vaihtoehtoja tai muita toimeentulomahdollisuuksia, niin 
tiukentunut prostituutionvastainen lainsäädäntö voikin johtaa heidän asemansa 
huononemiseen. 
Työryhmän esittämä tapa panna täytäntöön ihmiskauppaa koskevan 
lisäpöytäkirjan vaatimukset ei ole ihmisoikeuksien ja uhrien suojelun 
näkökulmasta lainkaan tyydyttävä. 

 

3.3 Globaaleilla markkinoilla tarvitaan 
globaaleja työntekijän oikeuksia 

SALLIn 31.3.2004 oikeusministeriölle antama lausunto, jota edellä olevassa lu-
vussa 3.2 lainattiin, tuonee esille, kuinka ristiriitainen ongelmakimppu ihmis-
kauppa, siihen liittyvät kontrollitoimet ja uhrien auttamistoimet oikeastaan on. 
Kun ihmisten uhriksi joutumista vastaan taistellaan tiukentamalla sitä samaa ul-
komaalaisiin kohdistuvaa kontrollia, joka on oleellisena osatekijänä uhriksi jou-
tumisessa, on selvää, että ongelmat eivät ratkea. 
Rakentavampia ja toimivampia ratkaisuja on pakko etsiä. Kun markkinat ovat 
muuttuneet globaaleiksi, min että tavaroita, pääomia ja tuotantolaitoksia voidaan 
siirtää maasta toiseen oikeudellisesti turvatuilla tavoilla, on välttämätöntä laajen-
taa oikeusturva suojelemaan paremmin ja laajemmin myös maasta toiseen siirty-
viä työntekijöitä ja työnhakijoita. 

 
 

4 Johtopäätökset 
 

4.1 Seksityön vaikeuttaminen estää ratkaisujen löytämistä 

Olen henkilökohtaisesti perehtynyt prostituution todellisuuteen sekä Suomessa et-
tä muissa maissa yli 10 vuoden ajan. Olen tavannut ja kuullut hyvin erilaisista läh-
tökohdista tulevia prostituoituja eri maista. On surullista kuulla, kuinka jollakin 
ihmisellä ei ole ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin prostituutio. Kaikista kama-
linta on kuiterjJrin ollut kuulla kertomuksia ja lukea raportteja viranomaisten toi-
mista prostituoituja kohtaan. Ne toimet, joita hallitukset väittävät prostituoitujen 
suojelemiseksi, ovat tehneet prostituoiduista käytännössä lainsuojattomia ja kaik-
kien hyväksikäyttämiä. 

Seksityön salliminen tai laiUistaminen ei ratkaise ongelmia. Prostituution ympärillä on 
paljon suuria ongelmia, joiden vähentämiseen ja ratkaisemiseen tarvitaan erilaisia 
rakentavia lähestymistapoja. Niiden toteuttamiseen tarvitaan seksityönte-kijöiden ja 
muiden tahojen yhteistyötä. 
Seksityön vaikeuttaminen kriminaUsoimalla prostitoutiotoimintaa estää näiden 
ratkaisujen löytämistä. Viranomaiskontrolli ja kriminahsointi tarkoittavat prosti-
tuoitujen kannalta vain sitä, että heidän täytyy käyttää enemmän aikaa ja vaivaa 
suojautuakseen poliisia ja muita viranomaisia vastaan. Silloin heillä on vähemmän 
mahdollisuuksia suojautua muita vaaroja vastaan tai etsiä muita vaihtoehtoja. 
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Seksialan Liitto SALLI perustettiin vuonna 2002, koska useilla 
suomalaisilla sek-sityöntekijöillä oli tästä asiasta samanlainen näkemys: ongelmia ei 
ratkaista vaikeuttamalla ihmisten omia selviytynusmahdollisuuksia. Ymmärrämme, 
että kaikki eivät pidä seksibisneksestä, mutta siitä huolimatta seksityöntekijöille pitää 
turvata sama oikeusturva ja samat ihmisoikeudet kuin muillekin. 
Seksialan Liitolla ei ole hallussaan poppakonstia, jolla ongelmat ratkaistaisiin. 
Seksialan Liitto on kuitenkin valmis yhdessä muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa 
etsimään rakentavia ratkaisuja ja työskentelemään niiden puolesta. 
Rakentava yhteistyö on mahdollista, kun luovutaan pitämästä prostituutiota ideo-
logisena kysymyksenä ja sen sijaan paneudutaan prostituutiossa ja sen ympärillä 
oleviin konkreettisiin kysymyksiin. 
Prostituutiota vähentävät ja estävät toimenpiteet ja toisaalta seksityöntekijöiden 
ihmisoikeuksien ja työturvallisuuden edistäminen eivät siis välttämättä ole ristiriidassa 
keskenään. Kummassakin lähestymistavassa tulisi pohjimmiltaan olla kyse ihmisten 
elämänhallinnan ja oikeusturvan parantamisesta. 

 

4.2 Seksialan Liitto SALLI ry:n kommentit 
hallituksen esityksen HE 221/2005 johdosta 

• Ehdotettu seksipalveluiden ostamisen kriminalisointi - samoin kuin seksi-
palveluiden ostamisen ja myymisen kriminalisointi - merkitsee käytännössä 
prostituoitujen, muiden seksityöntekijöiden sekä prostituoiduiksi epäiltyjen 
henkilöiden oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteutumisen heikkenemistä. 

• Seksialan Liitto SALLI vastustaa ehdottomasti sekä seksinostamisen että 
seksinmyymisen krirninalisointia. Molempia kriminalisointeja sekä yhdessä että 
erikseen toteutettuina on pidettävä hylättävinä vaihtoehtoina. 

• Seksipalveluiden ostamisen krirninahsoinnin rajoittaminen niihin tapauksiin, 
joissa on kyse parituksesta tai ihmiskaupasta, ei ratkaise lakiesitykseen liittyviä 
vakavia ongelmia. Parituksen tai ihmiskaupan kohteena olevien prostituoitujen 
oikeusturva tai sosiaalinen asema ei parane asiakkaiden kri-minahsoimisella. 

 

5 Liitteet 

Liite 1 Liite 2 

 
 

Dr. Helen J. Self on kirjoittanut Suomen eduskunnalle muistion, jossa hän kom-
mentoi Ruotsin mallin mukaista seksipalveluiden ostamisen kriminalisointia. 
www.salh.org/info/Hb/self200SccmLpdf 
Professori Don Kulick on pyytänyt toimittamaan Suomen eduskunnalle hänen 
esitelmänsä, joka käsittelee Ruotiin mallia. www.salU.org/mfo/Ub/kuUck-un-
talkswe.pdf 

 

6 Lisätiedot  

http://www.salh.org/info/Hb/self200SccmLpdf
http://www.salh.org/info/Hb/self200SccmLpdf
http://www.salh.org/info/Hb/self200SccmLpdf
http://www.salu.org/mfo/Ub/kuUck-un-talkswe.pdf
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Aiheeseen liittyvää tietoa ja linkkejä löytyy Sallin verkkosivuilta 

www.salU.org/info/ 
www.salli.org/muistio/ 

Seksialan Liitto SALLI ry:n lausunnot ja kannanotot 
www.salU.org/kanta/ Anna Kontulan v. 2005 

ilmestynyt raportti Prostituutio Suomessa 
www.sam.org/iiifo/lib/kontuia2o05rap.pdf 

Helen J. Self on myös kirjoittanut kirjan: 
Prostitution, Women and Misuse of the Law, 
Frank Cass, 2003. 
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The Swedish Model of Criminalizing the Purchase of Sexual Services 
Comments by Dr Helen J. Self 

I am a British academic who has spent the last twelve years studying the legislation pertaining to prostitution. My 
book, 'Prostitution, Women and Misuse of the Law' (Frank Cass 2003), concerns the history and 
development of the law as it relates to prostitution in England and Wales. To a lesser extent I have studied the 
problems connected with trafficking and migration. 

The conclusion I have reached as a result of my research is that legislation, however well intentioned, is a major part 
of the problem. In most cases new law work for a limited amount of time, but the sex industry invariably adapts, 
relocates and expands. This creates a situation which is more difficult to regulate and police and which makes the lives 
of sex workers more dangerous. I am, therefore, very concerned to hear that Finland is proposing to follow Sweden 
and criminalize the purchase of sexual services. 

 

Comparing Sweden with England and Wales 

I believe that both the benefits and the singularities of the Swedish system have been exaggerated, probably with the 
best of intentions, but it is still early days for assessing the long-term results. When comparing Sweden with Britain 
there are fewer differences than one might expect. 

In neither country is prostitution, as such, an illegal activity. Sweden is not unique in this respect The aim in both 
countries is to reduce public nuisance and prevent exploitation. In neither country is prostitution condoned or 
encouraged, so the official message is the same. 

Yet in both countries the sex worker is condemned to work in a shadowy, criminalized world which pushes 
prostitution underground leaving 'her' more, rather than less, vulnerable to violence and abuse. This approach is not 
protective, on the contrary it disrupts the lives of people who are already marginalised. 

Despite the praise heaped upon Sweden for its reform, there are already signs that familiar fault lines are beginning to 
show up. These have been discussed in a recent paper by Don Kulick, Professor of Anthropology at New York 
University and Stockholm, who points to a number of unsurprising developments.1 He finds that: 

a) Women in the sex industry are consistently portrayed as victims, regardless of anything they themselves might 
say. 

b) There is a convergence of official attitudes and policy towards children and women in sex work, which mfantilises 
women, leaving them with no right to sexual self-determination. 

c) The impact of the law on sex workers has been of secondary concern to promoters of the new policy, dogma and 
international reputation being more important. 

d) Sweden is making political capital out of promoting the county's prostitution policy. 

e) There were only 800 street sex workers in Sweden in 1999, but they were heavily policed once the new law came 
into force, largely as a result of financial support from the state. 

f) Charges against men have to be evidence based, which is difficult to provide and leads to intrusive police practices 
such as invading private apartments to film people in the act 

g) Although prostitution was initially pushed underground, many women returned to the streets, 

h) There has been an increase in Internet sales of sexual services. 

i) Social workers found that sex workers became more difficult to contact and help. 

                                                
1 Dos Kulick (2004), 'Sex in the New Europe: the criminalization of clients and Swedish fear of penetration.* 
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j)  Sex workers reported that die quality of clients had declined, leaving those who were more likely to be violent or 
perverted. 
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k) Evidence such as possession of condoms by women was used to convict men. 

1)   Foreign sex workers were immediately deported and therefore would not report violence. 

A more recent paper by Petra Ostergren, 'Sexworkers Critique of Swedish prostitution Policy' made similar 
points.2 She finds that sex workers in Sweden experience difficulty in finding accommodation and constantly worry 
about being discovered. Consequently, they are either forced to move or pay exorbitant rents. They cannot increase 
their level of safety by working in pairs or groups and find it difficult to have any sort of domestic or family life as they 
are considered to be unfit parents. Ostergren writes that sex workers find the law paradoxical, illogical and 
discriminatory. 'It further obstructs their work and exposes them to danger.' The better clients have gone away but 
the more dangerous and perverted ones remain and when apprehended are likely to deny that they paid for sex, if 
indeed they have. Greater competition leads to lower prices, but this only means that women take risks and are more 
likely to perform acts that they would have refused previously. Sex workers feel hunted by the police and dare not 
report abusive customers. However, they still feel stigmatised as weak, dirty and mentally ill, or as having drug 
problems. Some of the sample interviewed by Ostergren reported that they felt used by politicians, feminists and the 
media who brag and tell lies about the beneficial effect of the Swedish law in comparison with other countries. They 
are only listened to if they say the politically correct thing. 

Much of this is very familiar and demonstrates that Swedish and British law is similar in its impact upon women in 
the sex trade. 

Much stress has been placed upon the fact that Sweden has a welfare system which supports women, yet Petra 
Ostergren claims that on the contrary sex workers feel incapacitated by the state which has withdrawn their civil 
rights and denied them the benefits of the welfare state. The state, rather than the client, has become their oppressor. 
Moreover, when their private apartments are invaded by police trying to gain evidence, they are then obliged to give 
evidence against their client in order to gain a conviction. 

It is a mistake to suggest that the feminist goal of stigmatising men rather than women will somehow solve the age-old 
dilemma of how best to deal with prostitution. The stigmatisation of women does not evaporate in the wake of 
stigmatising men, as the Americans have found where in many States prostitution has been illegal and the customer 
criminalized for decades. 

I have considered myself to be a feminist for many years, but feminism is about equality rather than moral 
superiority. I do not believe that women are more 'moral' than men and I am not prepared to subscribe to a dogma 
which tries to impose my standards of behaviour upon others, as I believing that tolerance of difference and diversity 
is more important. Once these qualities are abandoned we move into very dangerous fundamentalist territory. 

 

Trafficking 

Although trafficking is a problem in the UK, it is also the subject of exaggerate comment, especially with regard to 
statistics. I know this because I have conscientiously worked my way through the various Home Office papers which 
are so frequently misquoted by the media. The police are ready to admit that a very large proportion of the women 
who come here for the purpose of prostitution know that this is the work available. What they do not expect are the 
conditions in which they find themselves after they arrive. We have in the UK a very considerable yearly influx of 
migrants wishing to work and to settle here. It is a well known fact that women who migrate frequently resort to the 
sex trade for a limited period, since it is highly lucrative, but they are not necessarily victims. In my opinion much 
greater emphasis should be placed upon fair trade and the status of women in the countries they are so anxious to 
leave. 

 
 

www.salU.oig/uifo/Ub/self200Scom.pdf 
www.salU.org/muistio/selfJitml 

                                                
2 Petra Ostergren (2004), 'Sexworkers Critique of Swedish prostitution PoUcy'. 
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I will say a few words about what has come to be referred to as 'the Swedish model' of policy on 
sexwork. The Swedish model refers to a strong, state-sanctioned stance that holds that all forms 
of prostitution are, by definition, violence and must therefore be eradicated. The Swedish model 
arises from two main sources. The first is Nordic Social Democratic forms of govemmentality 
that sanction the state to regulate sexuality not out of religious or overtly moral concerns, but, 
instead, out of rationally arrived at assessments about the greater public good. The second 
source of the Swedish model is radical feminist understandings of sexuality. These 
understandings see individual sexual acts as microenactments of social hierarchies, and argue 
that social change both reflects and depends on changes in each individual's sexual behavior. 
This view highlights the symbolic and structural aspects of prostitution. It claims that single acts 
of prostitution are degrading to all women, and that the existence of prostitution promotes the 
view that all women can be bought. 

In 1999, Sweden passed a law making it a criminal offense to purchase sexual services. Selling 
sex remained legal; the criminal act was the purchase of sexual services. This is a translation of 
the actual text of the law (italics in original): 

Anyone who for remuneration procures a temporary sexual relationship will be guilty - if 
their action is not punishable by some other offense according to the penal code - of 
purchasing sexual services, and will be sentenced to fines or prison for not more than 
six months. 

It should be immediately apparent that there are a number of quite serious problems with the 
way this law is formulated; problems that make it extremely difficult to interpret ard enforce. 
The four key words 'remuneration', 'procures', 'temporary', and 'sexual relationship' are far 
from clear-cut. What constitutes remuneration? A nice dinner in a fancy restaurant - is that 
remuneration? (Actually, in this case, the courts have been instructed that remuneration 
includes non-monetary remuneration, 'such as narcotics, alcohol or furs'). What about 
'procure'? If I give a sexworker money for sex with me, that's clear. But what about if a 
company pays for escorts for visiting businessmen, or I pay for my best friend to have a big 
night out on the town right before he gets married? Who is prosecutable? The one who paid 
and didn't have sex, or the one who didn't pay but had sex? What does 'temporary' mean 
exactly? Should it cover regular clients, who maintain long-term relationships with individual 
sex workers, or are they exempt from prosecution? And, finally, what exactly constitutes 'a 
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ntext, how a certain U.S. president managed to complicate that question, admitting that a White 
House intern had performed fellatio on him on a number of occasions, but steadfastly denying 
that oral sex constituted 'sexual relations'. The issue is not much clearer here: what exactly has 
to be done to whom for a given interaction to be considered 'sexual'? 

« 
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In addition to all this, a fundamental problem with it is that under the law contact with a 
prostitute is not illegal, and neither is sex with a prostitute. What is illegal is purchasing or 
attempting to purchase 'a temporary sexual relationship' - a specific action that is extremely 
difficult to document or prove, particularly when both parties deny it occurred, which of course 
they both have a strong incentive to do. 

It is very difficult to obtain precise statistics about the number of clients who have been 
prosecuted under the law. The closest I have come is a newspaper article from January 2004 
reports that there have been between 86-110 arrests per year.3A of these arrests never get 
prosecuted, and of those that do, 65% of the cases end up being dismissed. The article claims 
that 15% of the men who are arrested confess and pay a fine without the case ever reaching a 
court. In sheer numbers, all this means that the law has resulted in a total of perhaps 120 
prosecutions in the five years of its existence. Fines have been between $150-$1,200 USD. hi 
practice, this means that the penalty for purchasing sex is more or less equivalent to the penalty 
for petty shoplifting. 

What has been the effect of the law on sex workers in Sweden? First, it is important to note that 
the issue of how the law would affect sex workers was of relatively little interest to the Social 
Democratic League of Women and other groups who were instrumental in getting it passed. 
Although many of these groups supported the move to criminalize only the clients of prostitutes 
- on the grounds that prostitutes themselves are oppressed victims - when they were confronted 
with the possibility that the law might drive sex work underground and make sex workers 
more vulnerable to exploitation by profiteers, representatives consistently responded that the 
purpose of the law was first and foremost to 'mark a stance' or 'send a message' that 'society' 
did not accept prostitution; hence, the impact of the law on prostitutes was not their primary 
concern. 

Immediately after the law began to be enforced, police noted a drop in the numbers of street 
prostitutes. This may have something to do with the fact that policemen, who had been allotted 
7 million Swedish kronor ($650,000 USD) to enforce the new law, immediately began making 
their presence on the streets where sex workers worked very visible. Armed with video 
cameras, which they ostentatiously pointed at any car that slowed down near a sex worker, 
they effectively frightened away clients, thus driving the sex workers off the streets. Since the 
law came into effect, four government reports have been commissioned to evaluate it and to 
recommend how it might be enforced. The latest report gives these figures: 
 

Changes in the number of street prostitutes in Sweden 
City 1998 1999 2003 1998-2003 
Stockholm 280 170 190 -32% 
Goteborg 286 160 100 -65% 
Malmo 160 80 135 -15% 
Total 726 410 425 -41% 
                                                
1 Gôteborgs-Posten "Mindre an varannan àtalad sexkOpare fails", 2004-01-08, s. 7 
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: SoS-rapporten 2003, p.25 

In other words, it seems that the number of street prostitutes has diminished since 1999. 
However, even the government sponsored report that gives these figures admits that it is 
impossible to know whether this change is because of the law against purchasing sexual 
services, or because the sexual market has changed due to mobile phones and the Internet. 

 

And note that these figures are only about street prostitution. There are no reliable figures on other 
forms of prostitution, and all of the government commissioned reports concludes that it is in fact 
impossible to know whether the law has resulted in a significant drop in prostitution in Sweden. 

Indeed, researchers report that the passage of the law corresponded with an increase of the number 
of sex ads on the Internet. Sexworkers interviewed in the mass media report that women with drug 
problems have been driven to desperation and even suicide by the new law, since they have been 
unable to put ads on the Internet and make up for the clients they lost as a result of the law. Social 
workers agree that the law has made it more difficult for them to reach prostitutes. Police report 
that their efforts to prosecute pimps and traffickers has been made more difficult because clients, 
who before the passage of the law were sometimes willing to serve as witnesses, are now disinclined 
to cooperate, since they themselves are guilty of a crime. Social workers and street prostitutes say 
that the quality of clients has declined, and a report commissioned by the National Board of Police 
has concluded that that women are now forced to accept not only more clients (since prices have 
dropped), but also more unstable and dangerous clients than they would have accepted before the 
law, when there were more clients and, hence, more choice. In addition, sexworkers report that the 
law has made it more difficult for them to judge potential clients: they say that it is hard to know if a 
man displays nervous symptoms because he is worried about being caught by police, or because he 
is dangerous. 

Police harassment of prostitutes has increased - they can be forced to appear in court to provide 
testimony against the client (they can refuse to witness, but they are still summoned and sometimes 
escorted to courtrooms), and whenever they are caught with a client, their belongings are searched 
and they may be frisked. Anything that police think they can use as evidence against clients (such as 
condoms) are confiscated. In those cases where a man was caught with a condom on his penis in the 
back of bis car, police have used that fact to argue that he was breaking the law. This practice clearly 
has consequences for condom use among sexworkers. It provides both them and their clients with 
strong incentives to avoid using them. The law has been a catastrophe for non-Swedish sexworkers - 
if the prostitute found with a client is not a citizen or legal resident of Sweden, she is immediately 
deported; in fact government prosecutors complain that in a number of cases they were unable to 
gain convictions against clients because the prostitutes they were found with had been deported 
before they could even give a statement. This fact affects the willingness of non-residents to report on 
violence. A police chief in the north of Sweden is quoted as saying that, T don't think for example 
that a Russian woman would dare to report a man for violence against her, because then she would 
risk not being given a visa if she ever wanted to come back to Sweden, because it would have become 
known that she is a prostitute'. The only positive thing for sexworkers that perhaps can to be said to 
have emerged from this law is that it seems that some of them have used it to rob clients or 
blackmail them, telling them that if they didn't cough up more money, they would turn them into 
the police. Of course, both robbery and blackmail are much more serious crimes than purchasing 
sexual services, so if a client goes to the police, the sexworker risks much harsher penalties than the 
client she robbed or attempted to blackmail. 

Despite these obvious negative impacts on the lives and working conditions of street sex workers, 
and despite the ludicrously small numbers of convictions for breaking the law against purchasing a 
temporary sexual relationship, the feminist organizations and the politicians who advocated the law 
still support it, claiming that any negative impact on prostitutes is outweighed by 'the message' 
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conveyed by the law. Another reason they support it is because they assiduously ignore all 
information that might fly in the face of their assertions that the law is good. A speech given by the 
former Minister for Gender Equality, 
Margareta Winberg, on 15 May 2002, is typical. In that speech, Winberg asserts that the law 'has 
significantly reduced street prostitution and made it possible for the police to take measures against 
bordellos and other markets'. This assertion is misleading on several counts. First, police, of course, 
had power to take measures against bordellos before the passage of the law prohibiting the 
purchase of sexual services. None of the government commissioned reports on the law claim that the 
law has had any effect on the police's role in this area. On the contrary, as I noted a minute ago, 
police officers themselves report that the law has made it more difficult to locate and prosecute 
traffickers and exploiters. And while there does seem to have been do note a drop in street 
prostitution since the law was passed, all reports agree that there is no evidence that the law has 
reduced the total numbers of prostitutes or acts of sex for remuneration in Sweden. 

So to summarize, the law prohibiting the purchase of sexual services has had the following effects on 
street prostitutes (by all accounts, the law has had no effect on other kinds of prostitution, such as 
escort services. So note that the ones who are most affected by the law are the prostitutes who 
already are working under the harshest conditions). 

Is there nothing positive to be said about the law? My own conclusion, based on 4,000 newspaper 
articles and on my reading of all the official reports commissioned by the Swedish government, is an 
unequivocal 'No'. What is more, none of the negative consequences I have outlined here are 
surprising. They are all absolutely predictable - indeed, they were predicted - based on what we 
know from other countries about what happens to sexworkers when the transaction of selling sex 
becomes crirninalized. The truly surprising thing is not that the law impacts extremely negatively on 
street prostitutes. The truly surprising thing is that those politicians and feminist groups that 
promote the so-called "Swedish Model" so resolutely ignore these negative consequences in their 
continual insistence mat the law is good. We may grant that the law may indeed feel good for those 
who are only interested in 'marking a stance' and 'sending a message' that they don't like 
prostitution. But for those involved in sexwork, the law prohibiting the purchase of sexual services is 
a disastrous throwback to an era of violence, exploitation, persecution and police harassment and 
that many of us thought could never be possible in a country that is supposedly so enlightened and 
progressive as Sweden. 

 
 
 

Consequences of the law for street prostitutes in Sweden 

• driven to accepting more clients, and more unstable and dangerous clients 

• have strong incentive not to carry or use condoms 

• increased risk of venereal diseases and HIV 

• are increasingly out of touch with social workers 

• increased police harassment 

• are arrested and immediately deported if undocumented 

• unwilling to report violent clients or pimps (especially if undocumented) 

• number of sex ads on the Internet on the rise 

• clients no longer willing to provide evidence against violent or exploitative profiteers 
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Tasa-arvoasiain neuvottelukunta kannattaa seksin oston kriminalisointia 
 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) kannattaa seksin oston kriminalisoinnin lisäämistä 
rikoslakiin. Prostituutioon, paritukseen ja naiskauppaan liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
joilla luodaan yhteiskunnallista eriarvoisuutta niin sukupuolen kuin etnisyydenkin perusteella. 
Seksin oston kriminalisoimisella kiinnitetään huomiota prostituutiota ja naiskauppaa ylläpitävään 
kysyntään ja viestitetään, että Suomi ei hyväksy naisilla ja lapsilla käytävää seksi-kauppaa. 
 

Prostituutio, paritus ja naiskauppa ovat yhteiskunnallisia ongelmia, jotka estävät sukupuolten tasa-
arvon toteutumista. Ongelma on rakenteellinen ja vaikuttaa vahvasti siihen millaisina miellämme 
tavoiteltavat miehen ja naisen roolimallit ja niiden väliset valtasuhteet. On sukupuolten tasa-arvon 
vastaista ruokkia kuvastoa, jossa toinen sukupuoli on olemassa vain toisen miellyttämistä ja tyy-
dyttämistä varten. Prostituutiosta ja naiskaupasta keskusteltaessa on myös aiheellista kysyä, miksi 
koemme miesten oikeudeksi ostaa seksiä naisilta tai parittajilta tai järjestäytyneeltä rikollisuudelta. 
 

TANE huomauttaa, että hallituksen esityksessäkin käytetty termi seksuaalipalvelut on epäonnistunut, 
sillä se normalisoi seksin oston, prostituution ja naiskaupan. Palveluiden tarjoamiseen liittyy yleensä 
positiivinen mielikuva, kuten esimerkiksi kampaamo- ja parturipalveluihin. Seksin ostajista ei tulisi 
myöskään puhua asiakkaina. 
 

Kysyntä on kiistatta prostituutiota ja naiskauppaa ylläpitävä asia. Seksin oston kysyntään vaikut-
taminen on niitä harvoja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joihin voimme ryhtyä kansallisesti, ilman 
kansainvälisen viranomaisyhteistyön myötävaikutusta. Myös Palermossa vuonna 2000 allekirjoitettu 
YK:n kansainvälistä rikollisuutta vastustavan yleissopimuksen ihmiskauppaa koskeva lisäpöytäkirja 
velvoittaa Suomea ryhtymään kysyntää vähentäviin toimenpiteisiin. 
 

Prostituutioon liittyy useimmiten viitteitä parituksesta ja paritusepäilyyn liittyy monesti piirteitä 
naiskaupasta. On ilmeistä, että Suomeen ulkomailta saapuvilla prostituoiduilla on kiinteät yhteydet 
organisoituneen rikollisuuden toimintaan, esimerkiksi värvääjiin, matkanjärjestäjiin ja parittajiin. 
KRP:n mtidmuksen mukaan myös hyvin suuri osa suomalaisista prostituoiduista joutuu nykyisin 
toimimaan järjestäytyneen rikollisuuden alaisuudessa. Varovaisestikin arvioiden Suomessa vierailee 
vuosittain 10 000 - 15 000 ulkomaalaista prostituoitua. 
 

Venäläiset ja virolaiset organisoituneet rikollisliigat ovat jakaneet koko Suomen reviireihin, joita 
noudattamalla rikollisen toiminnan harjoittaminen sujuu mahdollisimman kitkattomasti. Järjestäy-
tynyt rikollisuus toimii hyvin ammattimaisesti pyrkien minimoimaan riskit ja maksimoimaan ri-
kollisella toiminnalla, parituksella ja naiskaupalla saatavat tuotot. Ihmiskauppa on arvioitu kannat-
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tavimmaksi järjestäytyneen rikollisuuden muodoksi heti huumausaine- ja laittoman asekaupan 
jälkeen. Puhuttaessa ihmiskaupasta, on olennaista muistaa, että esimerkiksi YK:n väestörahasto 
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UNFPA on arvioinut yli 70 prosenttia nais- ja lapsikaupasta olevan seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
tähtäävää kauppaa. Naiskauppaan kiinteästi liittyvät prostituutio ja paritus ovat rakenteellisia esteitä 
sukupuolten tasa-arvon toteutumiselle. 
 

TANE korostaa, että naiskauppa on globaali ongelma, jonka laajentumiselta Suomikaan ei voi 
välttyä ilman tehokkaita vastatoimia. Suomen ja Venäjän välillä on Euroopan jyrkin elintasokuilu, 
joka asettaa Suomen erityisasemaan keskusteltaessa prostituutiosta ja naiskaupasta ja näiden ilmi-
öiden ehkäisystä. 
 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta kannattaa seksin oston kriminalisointia lisättäväksi rikoslakiin. 
Mikäli naiskaupan kohdemaassa halutaan ennaltaehkäisevästi puuttua järjestäytyneen rikollisuuden 
toimintaan, on ehdottomasti puututtava seksin oston kysyntään. Kriminalisoimalla seksin osto 
voidaan antaa järjestäytyneelle rikollisuudelle viesti siitä, että Suomi ei hyväksy naisilla ja lapsilla 
käytävää seksikauppaa eikä se siten ole tavoiteltava naiskaupan kohdemaa. Seksin ostaminen alle 
18-vuotiaalta säädettiin rangaistavaksi vuoden 1998 rikoslain uudistuksessa. Keskusrikospoliisin 
tutkija Jari Leskinen onkin arvioinut alaikäisten prostituution olevan Suomessa hyvin marginaalinen 
ilmiö, eikä sen laajeneminen vaikuta todennäköiseltä, sillä lapsi- ja teiniprostituution harjoittamisesta 
seuraava kiinnijäämisriskin huomattava kohoaminen ja ankarat rangaistukset eivät vastaa 
toiminnasta saatavissa olevia voittoja. 
 

Koska järjestäytyneet rikollisjärjestöt pyrkivät minimoimaan riskinsä ja maksimoimaan voittonsa, on 
mahdollista tehdä Suomesta myös ei-kannattava naiskaupan, parituksen ja toisen prostituutiosta 
hyötymisen kohdemaa kriminalisoimalla seksin osto myös muilta kuin alaikäisiltä. 
 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta korostaa, että seksin oston kriminalisoinnin yhteydessä ei tule 
kriminalisoida seksin myyntiä. Olisi siis prostituoitujen ja naiskaupan uhrien auttamistyön vastaista, 
mikäli seksin oston kriminalisoinnin yhteydessä päädyttäisiin kriminalisoimaan myös seksin myynti. 
TANE knitenkin toteaa, että prostituoitujen parissa tehtävällä auttamistyöllä tulisi tähdätä 
prostituutiosta irtautumiseen, seksuaalisen hyväksikäytön katkaisuun ja uhrin voimaannuttamiseen. 
 

Tekemällä prostituutiota ja naiskauppaa ylläpitävä kysyntä näkyväksi ja keskustelemalla seksin 
ostajan vastuusta voidaan myös muuttaa naiskaupan uhria syyllistäviä käsityksiä. Prostituutioon ja 
naiskauppaan liittyy myös erittäin läheisesti rasistisia, etnistä toiseutta korostavia piirteitä. Nais-
kauppaa ei syyttä kutsuta nykyajan orjakaupaksi. 
 

Seksin ostaja on säännönmukaisesti sosiaalisesti vahvemmassa asemassa kuin prostituoituja ostajalta 
voidaan edellyttää kykyä tajuta prostituution, parituksen ja naiskaupan aiheuttamat kielteiset 
vaikutukset prostituoidun elämään. Vastuu prostituutiosta ja seksin ostosta on selkeästi ostajalla, 
vaikka prostituoitu voikin näennäisesti olla aloitteen tekijä. Seksin oston krimmalisoinnilla voidaan 
aloittaa asennemuutos, jonka positiiviset kerrannaisvaikutukset heijastuvat yhteiskuntaan vielä 
vuosikymmenien kuluttua. 
 

Prostituutiota ja naiskauppaa koskevat seurantatiedot ovat hyvin tarpeellisia sekä ongelmien luon-
teen että uudenlaisen lainsäädännön toimivuuden seurannan kannalta. TANE korostaa, että seksin 
ostokiellon valvontaa ja laajemmirikin prostituutiota ja naiskauppaa koskevien rikosoikeudellisten 
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säännösten toimivuutta ja vaikutuksia on tarpeen seurata sekä hallituksessa että laajemminkin yh-
teiskunnassa. TANE ehdottaa, että hallitus antaisi sisä^iairiministeriölle / keskusrikospoliisille 
tehtäväksi kansallisen raportoijan muodossa seurata kyseisen lainsäädännön toimivuutta ja laatia 
siitä samoin kuin prostituutio- ja naiskauppatilanteesta vuosittain tilannekertomuksen ja -arvion 
mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen. 

 

Kannanotto 10/43/2005 hyväksytty tasa-arvoasiain neuvottelukiinnan kokouksessa 8.12.2005 
 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila 

Pääsihteeri Hannele Varsa 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOL-
LISUUDEN VASTAISEN YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN YLEISSOPIMUKSEN IHMISKAUPPAA 
JA MAAHANMUUTTAJIEN SALAKULJETUSTA KOSKEVIEN LISÄPÖYTÄKIRJOJEN 
HYVÄKSYMISESTÄ JA NIIDEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN 
VOIMAANSAATTAMISESTA SEKÄ LAEIKSI RIKOSLAIN 20 LUVUN JA JÄRJESTYLAIN 7 JA 16 §:N 
MUUTTAMISESTA. 

Keskusrikospoliisi esittää hallituksen esityksestä HE 221/2005 seuraavaa: 1. 

Yleistä 
Hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi rikoslakia siten, että sek-
suaalipalvelujen ostaminen olisi yleisesti rangaistavaa. Järjestyslakiin esi-
tetään tehtäväksi em. kriminalisoinnista johtuvat muutokset. Lisäksi esityk-
sessä ehdotetaan, että YK:n kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden 
vastaisen ns. Palermon yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuutta-
jien salakuljetusta koskevat lisäpöytäkirjat saatettaisiin voimaan blanketti-
lailla kriminalisointivelvoitteiden tultua toteutettua jo aikaisemmin. 
 
Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun osalta esitetään, että siihen 
lisätään seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisoiva rangaistussäännös (8 
§ seksuaalipalvelujen ostaminen) ja muutetaan vastaavalla tavalla sek-
suaalipalvelujen ostamista nuorelta koskevaa rangaistussäännöstä (8 a §). 
 
Järjestyslain muutoksella tavoitellaan puolestaan ehdotetun rikoslain sek-
suaalipalvelujen ostamista koskevan rangaistussäännöksen ja järjestyslain 
yleisellä paikalla tapahtuvasta seksuaalipalvelujen ostamista ja maksullista 
tarjoamista koskevan kriminalisoinnin yhteensovittamista. 
 
 
2. Seksuaalipalveluiden oston kriminalisointi 
Keskusrikospoliisi pitää mahdollisena, että seksuaalipalveluiden oston 
yleinen kriminalisointi lisää rikollisten valtaa suhteessa prostituoituihin ja he 
joutuvat täten käytännössä aikaisempaa huonompaan asemaan toiminnan 
kätkeytyessä ja siirtyessä Suomen rajojen ulkopuolelle. Samalla näytön 
hankkiminen rikollisesta toiminnasta vaikeutuu. 
 
Seksuaalipalveluiden oston yleistä kriminalisointia perustellaan yleisen so-
siaalisen ja sukupuolten tasa-arvon edistämisellä, seksuaalisuudesta saa-
tavan kuvan vääristymisen estämisellä, ihmiskaupan ja paritusrikollisuuden 
estämisellä, henkilön fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden sekä sek- 
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suaaiisen itsemääräämisoikeuden suojaamisella, joita perusteluja on pidet-
tävä sinänsä erittäin tärkeinä. 
 
Esityksen tueksi on erityisen painavina syinä mainittu seksuaalipalvelujen 
kysynnän vähentäminen, ihmiskauppa- ja paritusrikollisuuteen vaikuttaminen 
sekä heikossa asemassa olevien prostituoitujen suojaaminen. Esityksessä 
on lisäksi katsottu, ettei kysyntään voida merkittävästi vaikuttaa tie-
dottamisella. 
 
Seksipalveluiden osto kriminalisoitiin Ruotsissa 1999. Maassa saadut ko-
kemukset osoittavat, että katuprostituutio väheni lainmuutoksen myötä. 
Muilta osin kriminalisoinnin vaikutuksiin liittyvät selvitykset ovat ristiriitaista 
taikka puutteellisia. Kansalaisten tuki lainmuutokselle on ollut selkeä. Kri-
minalisointi ei kuitenkaan ole poistanut prostituutiota taikka paritusta Ruot-
sista. Todennäköisempää on, että lainmuutoksen myötä toiminta on kät-
keytynyt tai siirtynyt. Ilmiö tunnetaan kriminologiassa käsitteellä displace-
ment. Tämä tarkoittaa myös aikaisempaa rajoitetumpaa mahdollisuutta 
hankkia näyttöä vakavimman paritusrikollisuuden osalta. Mahdollisten to-
distajien piiri toisin sanoen supistuu. Hallituksen esityksessä on viitattu 
Ruotsissa esitettyihin arvioihin, joiden mukaan kriminalisoiminen on lisännyt 
prostituoituihin kohdistuvan väkivalta- ja muiden rikosten riskiä. Lisäksi 
valvonnassa ja tutkinnassa on ollut huomattavia mm näyttöön liittyviä on-
gelmia. On myös vaikea vielä arvioida, onko kriminalisoinnilla ollut vaikutusta 
Ruotsin houkuttelevuuteen ihmiskaupan ja prostituution kohdemaana. 
 
Seksuaalipalveluiden oston yleisen kriminalisoinnin toimivuus käytännössä 
on kyseenalaista. On kysymys ihmisten seksuaaliseen käyttäytymiseen ja 
samalla yksityiselämän intiimeimpään osaan vaikuttamisesta. Tätä vaiku-
tusta ei välttämättä kriminalisoinnin keinoin pystytä saavuttamaan. Sään-
nöksellä olisikin erityisesti symbolinen merkitys. 
 
Seksuaalipalveluiden osto ja maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla on 
säädetty rangaistavaksi jo nykyisellään 1.10.2003 voimaan tulleessa jär-
jestyslaissa. Tätä säännöstä on sovellettu Helsingissä sekä eräissä muissa 
suurissa kaupungeissa muutamia kertoja lain voimaan tulon jälkeen. Poliisin 
mahdollisuudet valvoa esitettyä yleistä rangaistussäännöstä ovat kuitenkin 
käytännössä vähäiset. Tällä on merkitystä todellisen kiinnijoutumis-riskin 
kannalta tarkasteltuna. Nykyisessä toimintaympäristössä lainvalvon-
taviranomaisten voimavarat on suunnattava järjestelmällisen sekä suunni-
telmallisen rikostiedustetu- ja analyysitoiminnon avulla saatavan tiedon pe-
rusteella yksilöiden ja yhteiskunnan kannalta haitallisimpiin sekä vakavim-
piin ilmiöihin. Prostituution osalta sen kaltaisena voidaan selkeästi pitää 
paritusrikollisuutta. Seksipalvelujen oston yleinen kriminalisointi vaikuttaisi 
keskusrikospoliisin arvion mukaan haitallisesti prostituutioon liittyvän vaka-
van rikollisuuden paljastamiseen ja tutkintaan. 
 
Keskusrikospoliisi arvioi seksuaalipalveluiden ostamisen yleiseen kri-
minalisointiin liittyvän enemmän haitallisia kuin hyödyllisiä vaikutuksia. Mikäli 
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esitys kuitenkin hyväksytään, keskusrikospoliisi pitää tärkeänä, että lain 
täytäntöönpanoa ja sen vaikutuksia prostituutioon ja järjestäytynee- 
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seen rikollisuuteen seurataan tarkasti ja että lainvalvontaviranomaisten 
toimintaedellytykset turvataan tältä osin. 
 
 

3. Järjestyslain muuttaminen 
Keskusrikospoliisi viittaa edellä esitettyyn, mutta katsoo sinänsä, että jär-
jestyslain muutokset ovat johdonmukaisia esitettyjen rikoslain 8 § ja 8a § 
muutosten kanssa. 
 
 

4. YK:n Palermon yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien 
salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksyminen 
Keskusrikospoliisilla katsoo, että lisäpöytäkirjojen voimaansaattaminen on 
periaatteellisesti tärkeää. KRP:lla ei ole huomautettavaa esitetyistä laeista 
lisäpöytäkirjojen voimaansaattamiseksi. 
 
 
5. Esityksen vaikutuksista 
Seksuaalipalvelujen kriminalisointia koskevan lainsäädäntömuutoksen ai-
heuttamaa voimavaratarvetta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, 
että prostituutio on läheisesti kytköksissä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. 
Sen tehokas torjunta edellyttää kattavaa, ajantasaista ja tarkkaa kokonais-
kuvaa rikollisuudesta. Tämä on mahdollista kehittyneen rikostiedustelu- ja 
analyysitoiminnan sekä tiiviin viranomaisten välisen yhteistyön avulla. Poliisi-
, tulli- ja rajaviranomaisten yhteisten rikostiedustelu- ja rikosanalyysira-
kenteiden kehittäminen on toteutettu sisäasiainministeriön hankerahoituksen 
avulla. Rikostiedustelu- ja analyysitoiminnot tulisi vakiinnuttaa osaksi 
operatiivista ja strategista rikostorjuntaa, mikä merkitsee toimintojen kehit-
tämiseen ja ylläpitämiseen varatun rahoituksen sekä tiedustelutoiminnalla 
paljastetun rikollisuuden tutkintaan osoitettavien voimavarojen turvaamista. 

Rikostarkastaja Jaakko Christensen 
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Sosiaali-ja terveysministeriö on ollut mukana siinä valmistelutyössä, 
mitä oikeusministeriön johdolla on tehty Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta 
koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymiseksi. 
 

Kuten esityksessäkin todetaan, sosiaali-ja terveydenhuollollisia ulottu-
vuuksia korostavat artiklat lähtevät poikkeuksetta tarveharkinnasta ja 
suomalainen lainsäädäntö täyttää asetetut väriimmäisvaatimukset. 
 

Työministeriön työryhmä valmistelee ehdotusta ihmiskaupan uhrien 
auttamiseen Suomessa liittyvien toimenpiteiden järjestämiseksi ja lain-
säädännön kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa val-
tion varoin turvattaisiin ihmiskaupan uhreille joustavasti pääsy palvelu-
jen ja turvallisen asumisen piiriin. Työryhmän määräaika päättyy tou-
kokuun lopussa 2006. 
 

Seksipalvelujen ostamisen krimmalisoinnin osalta sosiaali-ja terveys-
ministeriö ilmoittaa kannattavansa kriminalisointia nyt esitetyssä muo-
dossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C:\Program 
Fflö\TeamWAREJ'oiniisto\T*RV6'!hanmtovaiiokimta, 
kuuleminen, doc 

Perhe- ja sosiaaliosasto 



SOSIAALI- JA MUISTIO 
TERVEYSMINISTERIÖ 

 

18.4.2006 
Anne Hujala 
 
 
 

PROSTITUOIDUILLE SUUNNATUT SOSIAALISET TUKITOI-
MET/LAKIVALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖ LIITTYEN HE 221/2005 vp 

 
 
 

Prostituoidut voivat tarvittaessa hakeutua kunnallisten sosiaalipalvelujen 
piiriin. Pitempiaikaisen avun saaminen edellyttää, että henkilöllä on 
kotikunta Suomessa, jolloin kotikunta vastaa palvelujen järjestämisestä. 
Kiireellisessä tilanteessa kunnan velvollisuutena on järjestää palveluja 
kaikille kunnassa oleskeleville henkilöille. Kunnan velvollisuutena on 
mm. sosiaalityö, ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen, toimeentulotuen 
maksaminen, ja päihdehuollon palvelujen järjestäminen. 
 

Myös järjestöt tuottavat sosiaalipalveluja. Esimerkiksi etsivän sosiaali-
työn palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Etsivän sosiaalityön kautta 
tapahtuu ohjausta muiden palvelujen piiriin. Järjestöjen työ tarvitsee 
hyvät verkostot muihin auttamistahoihin, myös kunnan sosiaalipalve-
luihin. Järjestöjen palveluja on usein mahdollista käyttää anonyymisti, 
mikä madaltaa kynnystä palveluihin hakeutumiseen. Prostituoidut ovat 
palvelujen kannalta usein vaikeasti tavoitettava ryhmä, joten juuri asi-
antuntevan etsivän työn kautta asiakkaita voidaan tavoittaa ja ohjata pe-
ruspalvelujen piiriin. 
 

Ihmiskaupan uhrit tai uhreiksi epäillyt ovat usein ulkomaalaisia, jotka 
eivät ole kunnallisten sosiaalipalvelujen piirissä kiireellisiä toimia lu-
kuun ottamatta. Tavoitteena on, että tämän ryhmän sosiaali- ja terveys-
palvelut, asuminen ja toimeentulo hoidettaisiin valtion varoin. Hallin-
nointi ja rahoitus hoidettaisiin työministeriön hallinnonalan kautta. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki ihmiskaupan uhrit eivät ole pros-
tituoituja. 
 

Työministeriössä toimii työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää ja tehdä 
ehdotus ihmiskaupan uhrien auttamiseen Suomessa liittyvien toimenpi-
teiden järjestämiseksi ja lainsäädännön kehittämiseksi. Tavoitteena on 
luoda järjestelmä, jossa valtion varoin turvattaisiin ihmiskaupan uhreille 
joustavasti pääsy palvelujen ja turvallisen asumisen piiriin. Työryhmän 
työ valmistuu toukokuun lopussa 2006. 
 

Ihmiskaupan uhrien auttamisen lähtökohtina ovat moniammatillisuus ja 
olemassa olevien palvelujärjestelmien hyödyntäminen. Auttamisjärjes-
telmä toteutetaan yhteistyössä eri hallinnonalojen viranomaisten ja 
kolmannen sektorin kesken. Työministeriö vastaa auttamisjärjestelmän 
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Kunnallisten palvelujen rahoitus hoidetaan sosiaali- ja terveystoimen 
valtionosuusjärjestelmän ja kunnan oman rahoituksen kautta. Ihmis-
kaupan uhrien auttamisjärjestelmän rahoitus sisällytetään vuodesta 2007 
alkaen valtion tulo- ja menoarvioon työministeriön hallinnonalalle 
lisättävään uuteen momenttiin. 
 

Sosiaaliset tukitoimet ovat aina asiakkaalle vapaaehtoisia ja perustuvat 
luottamuksellisuuteen. Tukitoimiin osallistumiselle ei ole esteitä, vaikka 
seksin ostaminen olisi kriminalisoitu. Erilaisten prostituoiduille so-
veltuvien palvelujen kehittäminen ja ammattitaidon kehittäminen koh-
taamaan prostituoituina toimivia asiakkaita on tärkeää riippumatta siitä, 
kriminalisoidaanko seksin ostaminen vai ei. 
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Asia: Asiantuntijakuuleminen hallintovaliokunnassa tiistaina 16.5.2006 klo 12.15 
 
 

Pyydettynä lausuntonani ja kuultuani myös Lapin yliopiston kv. rikos- ja prosessioikeuden 

yliassistentti, OTT Minna Kimpimäen ja julkisoikeuden lehtori, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelän 

kommentit asiasta esitän seuraavaa: 
 
 
 

Seksuaalipalvelujen ostaminen 

Hallituksen esityksessä on lueteltu lukuisia perusteluja seksuaalipalvelujen ostamisen 

kriminalisoinnille, joihin voi yhtyä: Prostituutio ja paritus ovat kansainvälistymisen myötä 

muuttuneet Suomessakin osin järjestäytyneeksi rikollisuudeksi. Mikäli seksuaalipalvelujen 

ostaminen kriminalisoidaan se luultavasti myös vähentää kysyntää ja Suomen houkuttelevuutta 

tämänkaltaisen järjestäytyneen rikollisuuden markkina-alueena. Kriminalisoinnilla on 

epäilemättä myös suuri symbolinen arvo eli vaikutusta arvotasolla. Lainsäädäntö epäilemättä 

edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
 

Säännös vaikuttaa myös preventiivisesti, koska monet ihmiset noudattavat lakia ja pyrkivät 

välttämään sellaista käyttäytymistä, jonka yhteiskunta on leimannut moitittavaksi. Rikoslailla on 

usein yleistä mielipidettä muokkaava vaikutus. Näin on käynyt esimerkiksi rattijuopumuksen 

suhteen, jota yleisesti pidetään moitittavana käyttäytymisenä tällä hetkellä. Päinvastaisiakin 

esimerkkejä kuitenkin löytyy: kieltolakia ei aikanaan kriminalisoinneista huolimatta hyväksytty. 
 

Esitykseen sisältyy kuitenkin näyttö-ja rajanveto-ongelmia, joita käsittelen seuraavassa: 

 

Todistajien asema näytön hankkimisessa 

Esityksessä lähdetään siitä, että kriminalisointia ei ole järkevää rajata vain tilanteisiin, joissa 

myyjä on ihmiskaupan tai parituksen uhri. (s. 19-21). Rikosprosessuaalisesti näytön 

hankkiminen tällaisessa tilanteessa olisikin erittäin vaikeaa, joten tältä osin on syytä yhtyä 
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esityksen kantaan ja sen perusteluihin. Vain ihmiskauppatilanteisiin rajattu kriminalisointi olisi 

käytännön soveltamisen kannalta lähes mahdoton. Sen sijaan kriminalisointi saattaa vaikuttaa 

kielteisesti ostajien halukkuuteen toimia todistajina ja edistää näin rikoksen selvittämistä poliisin 

kanssa. Pyrkimyksenähän täytyy olla, kuten esityksen sivulla 21 sanotaan "ostamisen 

kriminalisoimisen kautta ehkäistä ihmiskauppaa ja paritusta" eikä päinvastoin. Pitäisikin luoda 

lähinnä sellainen järjestelmä, jossa seksuaalipalvelujen ostajien ilmiantaessa ihmiskauppa- ja 

paritusrikoksia, he samalla välttyisivät rangaistuksilta. Ainakin perusteluissa tulisi viitata 

syyttämättä ja tuomitsematta jättämissäännösten soveltamiseen tällaisissa tapauksissa. 

Tilanteen tuiisi olla suunnilleen samanlainen kuin kartelleissa, joissa ilmiantaja välttyy 

seuraamuksilta. 
 
 
 

"Sukupuoliyhteys tai siihen rinnastettava seksuaalinen teko" Ehdotettussa RL 20:8 §:ssä 

seksuaalipalvelujen määritelmää on haluttu rajata suppeammaksi kuin seksuaalipalvelujen 

ostamista nuorelta koskevassa säännöksessä, jossa käytetään ilmaisua "sukupuoliyhteys tai 

muu seksuaalinen teko". Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan samaa kuin RL 20:10.1 :ssä. 

Sukupuoliyhteyteen rinnastettavalla seksuaalisella teolla puolestaan tarkoitettaisiin esityksessä 

ainakin toisen henkilön sukupuolielinten intensiivistä koskettelua (s. 54). Esityksessä viitataan 

aikaisempaan hallituksen esitykseen (HE 6:1997 vp, s. 186). Jos itse toiminta rajataan 

pykälässä tarkoitetulla tavalla, ja hallituksen esityksessä vielä sanotaan, että teko olisi "ainakin 

toisen henkilön sukupuolielinten intensiivistä koskettelua", oikeuskäytännössä teot rajautuisivat 

ilmeisesti juuri kyseisellä tavalla ja tuomioistuimet käyttäisivät tätä hallituksen esityksen 

perustelua nimenomaan rajaavana tekijänä. Viittaan tässä korkeimman oikeuden tapaukseen 

tältä vuodelta ns. kielisuudelmatapauksessa (KKO:93). Siinähän korkein oikeus 

perusteluissaan nimenomaan totesi, että seksuaalinen teko yleensä kohdistuu sukupuolielinten 

alueelle ja katsoi yhtenä perusteena juuri tämän kohdan johtavan siihen, ettei kielisuudelmia 

tässä tapauksessa pidetty seksuaalisina tekoina. Eduskunnan täytyisikin selventää esitystä ja 

nimenomaisesti lausua, onko lainkohdassa tarkoituksena sulkea pois esimerkiksi 

sadomasokistinen seksi, joka ei välttämättä kohdistu lainkaan sukupuolielimiin eli pidetäänkö 

sitä tässä tapauksessa sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavana seksuaalisena tekona vai 

ei. Kysymyksessähän ei ole pakottaminen seksuaaliseen tekoon (RL 20:4) eikä myöskään 

pahoinpitely, jos suostumusta pidetään pätevänä. Kuitenkin uhrin kannalta kysymyksessä on 

mielestäni törkeämpi teko kuin vain toisen saattaminen "sukupuoliyhteyteen tai siihen 

rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon". 
 
 
 

Yritys ia täytetty teko 

Ilman teon myöntämistä teon täyttyminen lienee monissa tapauksissa vaikeasti näytettävissä. 

Esityksessä on kuitenkin useammassa kohdassa yritetty määritellä yrityksen ja täytetyn teon 

välistä rajaa mm. sillä perusteella, että täytetty teko kuitenkin osoittaa suurempaa moitittavuutta 
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kuin ostamisen yritys (s. 21). Pelkkä korvauksen lupaaminen tai antaminen ei siis olisi vielä 

täytetty teko, vaan yritys, jos yrityksen yleiset edellytykset täyttyvät (s. 54). Tässä yhteydessä 

viitataan RL 5:1.2:iin, jonka mukaan teko on edennyt rikoksen yritykseksi, kun tekijä on 

aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä. Vaaran käsite 

tässä yhteydessä on vaikeasti arvioitavissa. Esityksessä viitataan ruotsalaiseen 

oikeustapaukseen, jossa poliisi oli pysäyttänyt prostituoidun ja hänen asiakkaansa, kun he 

olivat nousseet autosta siirtyäkseen asuntoon (s. 57). Tässä tapauksessa yrityskynnys oli jo 

täyttynyt. Esityksessäkin puhutaan ostajan ja myyjän "fyysisestä kohtaamisesta". Tällöinkin on 

pitänyt jo sopia sukupuoliyhteydestä tai vastaavasta. Pelkkä puhelinkeskustelu ei siten olisi 

vielä yritystä. 

Valmistelun ja yrityksen välinen raja on nostettu esityksessä aika korkealle. Jos myyjä ja ostaja 

kiistävät sopineensa sukupuoliyhteydestä tai vastaavasta, ja ainoastaan myöntävät 

puhuneensa hinnasta, näytön saaminen on lähes mahdotonta ellei keskustelua ole nauhoitettu. 

Koska yrityskynnyskin on nostettu näin korkealle, olisi syytä ehkä pohtia sitä, olisiko yritys ja 

täytetty teko tunnusmerkistössä syytä rinnastaa toisiinsa. Olisi myös makaaberia vaatia poliisia 

vieressä odottamaan varsinaisen täytetyn teon aloittamista. 
 

Vapaaehtoisuus, suostumus ia välttämätön osallisuus 

Ehdotetussa RL 20:8:ssä seksuaalipalvelujen ostamisen yritys konkreettisena tekona olisi 

lähinnä yllytystä seksuaalipalvelujen myymiseen. Myyjä puolestaan yllyttäisi 

seksuaalipalvelujen ostamiseen. Esityksessä lähdetään siitä, että myyjä tässä tapauksessa 

olisi "välttämätön osallinen" ja jäisi rankaisematta myös sillä perusteella, että säännös on 

tarkoitettu suojelemaan yleisiä etuja, jolloin suostumuskaan ei voi toimia 

oikeuttamisperusteena. Nuorten osalta tilanne on näin perusteltavissa, mutta välttämätön 

osallisuus perinteisesti määriteltynä on ehkä vaikeasti soviteltavissa tilanteisiin, joissa aikuinen 

myyjä toimii vapaaehtoisesti (s. 55). 
 
 
 

Yksityisen prostituoidun asema elinkeinonharjoittajana 

Esityksessä lähdetään siitä, että vapaaehtoinen prostituutio on harvinaista. Tällöin viitataan 

nimenomaan sosiaalisiin- ja taloudellisiin ongelmiin. Rikosoikeudessa suostumus ja 

vapaaehtoisuus on perinteisesti kuitenkin määritelty suppeammin siten, että suostumus ja 

vapaaehtoisuus kohdistuu nimenomaan tiettyyn yksilöityyn ja kriminalisoituun tekoon eikä 

niinkään kokonaiseen elämäntilanteeseen. Suomalaisen oikeusjärjestelmän suhtautuminen 

vapaaehtoiseen ja yksityiseen prostituutioon on myös sekava, kuten esityksessä ilmenee (s. 

64). KHO on katsonut seksuaalipalvelujen myymisestä saadun tulon tuloverolain mukaan 

veronalaiseksi. Myös EY-tuomioistuin on katsonut sen taloudelliseksi toiminnaksi. KKO on 

puolestaan katsonut toiminnan hyvän tavan vastaiseksi (KKO 2005:72), millä perusteella 

palkkioita ei voi oikeusteitse periä eikä valtioon kohdistaa korvausvaatimuksia. Näyttääkin siltä, 

että julkisoikeuden puolella seksuaalipalvelujen myyjä katsotaan elinkeinonharjoittajaksi ja 



112 

 

normaaliin yritystoimintaan rinnastettavaksi, mutta yksityisoikeuden puolella toimintaa edelleen 

pidetään hyvän tavan vastaisena ja oikeussuojan ulkopuolelle kuuluvana. Yhteiskunnassa ei 

pitäisi olla tällaista normikollisiotilannetta ja jos sellainen on, se pitäisi lainsäädännöllä ratkaista. 
 

Esityksessä lähdetään siitä, ettei kriminalisoinnilla ole vaikutusta elinkeinovapauteen, koska 

ihmiskaupassa ja parituksessa ei ole kysymyksessä elinkeinovapauden harjoittaminen. Näin 

ilman muuta onkin, mutta nythän ehdotetussa RL 20:8:ssä kriminalisoitaisiin muukin kuin 

ihmiskauppaan ja paritukseen liittyvä seksuaalipalvelujen ostaminen. 



 

 

 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 

Asia: Asiantuntijakuuleminen ti 16.5.2006 klo 12.15 
 

HE 221/2005 vp kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden 
vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmis-
kauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöy-
täkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja 
järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta 

 

Lausunnon antaja:   Ari-Matti Nuutila 
Rikos- ja prosessioikeuden professori, Turun yliopisto 
Puh. 02 333 5543 (t), 050 351 7551 (GSM) Telekopio 02 
333 6570 (kanslia) Sähköposti arinuu@utu.fi 

 
 

1. Kriminaalipolitiikka 
 

Nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen mukaan seksuaalipalvelujen ostaminen tulisi 
yleisesti, siis myös yksityisellä paikalla, rangaistavaksi. Tällä hetkellähän yleisellä paikalla 
tapahtuva täysi-ikäisen henkilön seksuaalipalvelujen ostaminen ja myyminen ovat 
rangaistavia järjestysrikkomuksia (JärjL (612/2003) 7.1 § ja 16.1 § 5 kohta). Lisäksi jo nyt 
rangaistavaa on kaikissa tapauksissa ja olosuhteissa seksuaalipalvelujen ostaminen alle 18-
vuotiaalta henkilöltä (RL 20:8 (650/2004)). 
 

Uudistusehdotuksen käytännön merkitys on näin ollen erittäin pieni, vaikkakin hallituksen 
esityksen mukaan prostituutio on poliisin arvioiden mukaan "jossakin määrin" siirtynyt 
yleisiltä paikoilta yksityisiin tiloihin, käsipuhelinyhteyksien ja verkon kautta tapahtuviin 
yhteydenottoihin ja yksityisiin tiloihin. Yhä useampi prostituoitu on suomalainen opiskelija 
taikka muu sosiaalisesti tai taloudellisesti heikossa asemassa oleva suomalainen nainen, 
joka toimii yksin ja siis ilman parittajaa. Hallituksen esityksessä arvellaan, että järjestyslaki 
(612/2003) olisi siirtänyt prostituutiota pois kaduilta, mutta sen kokonaismäärä ei olisi 
kuitenkaan vähentynyt. Empiiristä tutkimustietoa tästä ei kuitenkaan ole. 
 

Rajaan lausuntoni koskemaan ainoastaan rikoslain 20 luvun muutoksia eli yksityistä - siis 
julkisten paikkojen ulkopuolista - seksuaalipalvelujen ostamista koskevaan uudistukseen. Jos 
hallituksen esitykseen yhdytään, siihen liittyvät järjestyslain muutokset ovat 
asianmukaisia. Lisäpöytäkirjojen, jotka koskevat YK:n ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien 
salakuljetusta koskevaa yleissopimusta, implementointiehdotus on asianmukainen. 
 

Hallituksen esitys perustuu pitkälti oikeusministeriön asettaman työryhmän mietinnön 
(OM:n työryhmämietintö 2003:13) ja työryhmän osamietinnön (OM:n työiyhmämietintö 
2003:5) ehdotuksiin - työryhmän enemmistön esittämässä 
muodossa. Kumpikin on luettavissa verkosta. Vähemmistön kanta on jäänyt hallituksen 
esityksessä huomiotta. 

mailto:arinuu@utu.fi
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Seksuaalipalvelujen ostamiseen ja myymiseen liittyvää rikoslainsäädännön tarvetta 
käsiteltiin perusteellisesti jo hallituksen esityksessä 34/2004 vp, jossa oli kysymys 
ihmiskaupan ja parituksen torjunnasta. Muutos (650/2004) johtikin bordellitoiminnan 
harjoittamisen rajoittamiseen muun muassa ankaroittarnalla parituksen (RL 20:9-9a) ja 
ihmiskaupan (RL 25:3-3a) rangaistavuutta olennaisesti ja ulottamalla telekuuntelu 
("salakuuntelu") ja tekninen kuuntelu ("mikrofonivalvonta") aiempien pakkokeinojen 
ohella myös näihin rikoksiin (PKL 5a:2.3 ja PKL 5a:3). 
 

Hallituksen esityksen 34/2004 vp johtopäätös oli se, että seksuaalipalvelujen ostamisen 
kieltävä rangaistussäännös on "sinänsä tarpeellinen". Eräitä, lähinnä rangaistussäännöksen 
sisältöön vaikuttavia seikkoja jäi selvitettäviksi kotimaisen järjestyslain 
soveltamiskäytännön, ruotsalaisen "naisrauhasäannöksen" (kvinnofred) 
soveltamiskokemusten ja Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen 
lopullisen sisällön varassa. Järjestyslailla (612/2003) oli, kuten sanottu, jo kielletty 
seksuaalipalvelujen ostaminen ja maksullinen tarjoaminen julkisella paikalla (ks. lain 7 §). 
 

Rankaisematonta on siis tällä hetkellä ainoastaan yksityinen (lähinnä verkkoyhteyksien 
kautta saatavien) aikuisten välisten seksuaalipalvelujen ostaminen ja myyminen. 
Ostaminen ja myyminen on jo nyt rangaistavaa julkisella paikalla -esim. kadulla tai 
ravintolassa tapahtunut taikka tällaisissa paikoissa markkinoitu kauppa. 
 

Hallituksen esityksessä 34/2004 vp epäiltiin sitä, että täydellinen ostokriminalisointi 
hankaloittaisi näytön hankintaa ihmiskaupasta ja parituksesta, ja että se vaikeuttaisi 
prostituoitujen asemaa suhteessa parittajaan. He eivät suostuisi todistamaan ja joutuisivat 
entistä enemmän parittajan painostuksen kohteeksi. Kriminalisointi johtaisi myös pitkiin ja 
näytöllisesti vaikeisiin oikeudenkäynteihin. Lähinnä näistä syistä rangaistussäännöstä ei 
vielä tuolloin ehdotettu. Esityksessä kuitenkin luvattiin antaa seksuaalipalvelujen 
yksityisen ostamisen - mutta ei myymisen - kriminalisoimista koskeva hallituksen esitys 
vuonna 2005, niin kuin nyt on tehty käsiteltävänä olevalla HE:llä 221/2005 vp. 
 

En toista lausunnossani hallituksen esityksessä monisanaisesti esitettyjä perusteita 
uuskriminalisoinnille. Totean ainoastaan, että koko hallituksen esityksessä ei käytetä kuin 
kahta termiä: prostituutio ja seksuaalipalvelut. Tavoitteena on edistää seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta, sosiaalista tasa-?^voa, ihmisten hyväksikäytön estämistä ja 
sukupuolten välistä tasa-arvoa (koska selvä valtaosa prostituoiduista on naisia), ja hyvä 
niin. Seksuaalipalvelujen myymiseen harvoin ryhdytään aidosti vapaaehtoisesti ilman 
taloudellista tai sosiaalista pakkoa. Kyse on olennaisesti perusoikeuksista ja Suomen 
kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista, kuten hallituksen esityksessä on esitelty. 
Perustelut ovat tältä osin asianmukaisia ja hallituksen esityksen perusajatus kannatettava. 
 

Lisäksi loirninalisoinnilla pyritään heikentämään ihmiskauppa- ja paritusrikollisuuden 
toimintaedellytyksiä (nykyään voidaan tosin sanoa, että paritussäännöksen soveltamisala 
on minimaalinen RL 25 luvun ihmiskauppasäännösten (650/2004) tultua voimaan). Näin 
täydellinen ostokriminalisointi myös välillisesti vaikuttaisi tarjontaan - jos ei ole kysyntää, 
ei ole tarjontaa. Tässä suhteessa tosin esimerkiksi huumausainekauppaa koskevassa 
lainsäädännössä lähtökohta on ollut toinen, eli se, että tarjontaa rajoittamalla myös kysyntä 
laskee. Vertaus on kuitemdn huono, koska huumekaupassa myyjää on pidetty vahvana 
osapuolena, kun taas seksikaupassa ostajaa on pidetty vahvana osapuolena. 
 

Kansainvälisoikeudellisesti velvoittavia yleissopimuksia ei ole tästä uuskriminalisoin-nista. 
YK:n piirissä tehty Palermon yleissopimuksen ihmiskauppaa koskeva lisäpöytäkirja ja 



 

 

EN:n ihmiskaupan vastainen yleissopimus koskevat ainoastaan ihmiskaupan torjuntaa, eikä 
niitäkään suoranaisesti velvoittavalla tavalla. Vastaava kriminalisointi onkin koko 
maailmassa tietääkseni voimassa vain Ruotsissa, eikä sielläkään tässä laajuudessa. 
 

Kiinnijäämisriski rikoksesta olisi todennäköisesti olematon, ottaen huomioon toiminta 
yleisten paikkojen ulkopuolella ja se, että hallituksen esityksessä ei esitetä lainkaan 
Ruotsin tapaan poliisille uusia määrärahoja, uusia osastoja tai uutta koulutusta yksityisen 
seksin ostamisen valvontaan. Näyttöä niissä harvoissa tapauksissa, jotka tulevat poliisin 
tietoon, ei ilmeisesti voi prostituoidulta saada, ottaen huomioon ulkomaalaisten 
prostituoitujen karkotusvaara. Prostituoidun asema saattaa ainoastaan hankaloitua 
esitutkinnassa. 
 

Suurin vaikutus uudella sääntelyllä olisi symbolinen eli moraalia luova ja tapoja ylläpitävä 
vaikutus. Moraalikäsitykset seksipalvelujen ostamisesta muuttuisivat, ja kun tavat 
paranevat, niillä on myös tapana pysyä hyvinä. Rikosoikeudellisessa kirjallisuudessa tästä 
puhutaan yleensä termillä "positiivinen yleispteventio". On sanottu, että "rikoslaki on 
virallinen syntiluettelo". Meillä on totuttu uskomaan lainsäätäjän antamaan viestiin. Toinen 
asia on, että monet vastustavat jyrkästi pelkästään symbolista lainsäädäntöä. 
 

Hallituksen esityksessä mainitaan myös muita kuin rikosoikeudellisia keinoja. Tämä 
maininta on aivan ilmeinen ja tärkeä, mutta jää vaille esityksiä konkreettisista 
toimenpiteistä. Puhutaan prostituution syihin ja seurauksiin puuttumisesta ja siitä, kuinka 
prostituoiden terveydellisten, mielenterveydellisten ja sosiaalisten haittojen korjaamiseen 
tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja "etsivää sosiaalityötä" näitä kuitenkaan 
täsmentämättä. 
 

Tämä on tietysti totta, mutta kuinka hyvin tämä sopii siihen lainsäadäntöpolitiikkaan, jossa 
esimerkiksi ulkomaalaislain (301/2004) 148 §:n 1 mom. 6 kohdan mukaan ulkomaalaisen 
käännytysperusteena on seksuaalipalvelujen myyminen? Tämä uudistus ei tosin muuttanut 
aikaisempaa oikeustilaa (ks. vanha UlkL (378/1991) 37 § 1 mom. 4 kohta). Mutta 
todistajiksi suostuvien ulkomaisten prostituoitujen - oli sitten kyse ihmiskaupasta tai 
parituksesta taikka seksuaalipalvelujen ostamisesta - olisi ehdottomasti saatava 
jonkinlainen suoja oikeudenkäynnin kuluessa Suomessa käännyttämisen sijaan. Muussa 
tapauksessa ulkomaalaisen yksityisesti toimivan prostituoidun asema käy entistä 
vaikeammaksi, koska hän ei voi todistaa parittajaansa tai asiakastaan vastaan ilman, että 
hänet karkotetaan tai palautetaan UlkL:n nojalla Suomesta. 
Hallintovaliokunta voisi korostaa lausunnossaan sitä, että prostituution torjunnassa on 
syytä tehostaa kaikkia niitä tukitoimenpiteitä, joilla voidaan torjua prostituution 
haitallisia vaikutuksia sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 
toimenpitein, ja sitä, että rikosoikeudellinen sääntely on vain osa ongelman hallintaa. 
Hallintovaliokunta voisi myös edellyttää, että sisäasiainministeriö, oikeusministeriö ja 
sosiaali- ja terveysministeriö jatkaisivat aktiivisesti tilanteen seurantaa ja pohtisivat 
jatkotoimenpiteitä. Vain näin voidaan saada prostituoidut todistamaan ihmiskauppa- ja 
parirasoikeudenkäynteihin. Hallituksen esityksen selvä päätavoitehan on nimenomaan 
näiden ilmiöiden välillinen torjunta kysyntää vähentämällä, joskin HE:ssa viitataan myös 
yleisiin seksuaalismoraalikäsi-tyksiin. Asia oli esillä jo järjestyslain säätämisen yhteydessä 
- ilman toimenpiteitä. 
 

Hallituksen esityksen tarkoitusperät ovat siis mielestäni asianmukaisia, eli prostituution, 
parituksen, ihmiskaupan ja seksin ostamisen vähentäminen. Sääntelytavoitteet ovat 
hyväksyttäviä, sääntelylle on ilmeisesti painava yhteiskunnallinen tarve ja sääntely voi 
toimia riittävässä määrin ennalta ehkäisevästi. Sääntelyllä ei todennäköisesti aiheuteta 
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enemmän haittaa kuin hyötyä. Perusrakenteeltaan ostamisen - ei myymisen - 
kriminalisointi on oikea. Tämä siitä huolimatta, että vastaavankaltainen sääntely on EU:ssa 
voimassa ainoastaan Ruotsissa. Norjassa asiaa harkittiin, mutta päädyttiin jättämään asia 
paritus- ja ihmiskauppakriminalisointien varaan. 
 

Yksityiskohtaisissa huomioissani kuitenkin otan esille useita karkeita lainsäädäntöteknisiä 
puutteita, joita hallituksen esitykseen sisältyy. Ennen kaikkea kyse on "ylisääntelystä" ja 
"perusteluissa säätämisestä". Perusteluissa kirjoitetaan vain prostituution torjunnasta, mutta 
säännös on huomattavasti laajempi ja kattaa tarkkaan lukien muun muassa "raha-
avioliitot", "johtaja-sihteeri-suhteet" ja ravintolaillallisen perusteella tapahtuvat "jatkot". 
Perusteluissa nämä pyritään rajaamaan soveltamisalan ulkopuolelle, mutta tällainen 
perusteluissa säätäminen ei ole asianmukaista. Katson, että hallituksen esityksessä 
ehdotettu RL 20:8 on aivan liian laaja soveltamisalaltaan. 

 

Esimerkkejä. On tietysti selvää, että poliisi ei saa edes tietoonsa sitä, jos johtaja 
antaa sihteerilleen palkankorotuksen toivoessaan pääsevänsä suku-
puolisuhteeseen hänen kanssaan. On luultavaa, että poliisi ei ala tutkia täysi-
ikäisten näyttelijöiden pornoelokuvan tuottajan tai ohjaajan menettelyn 
rangaistavuutta. Sama koskee taide-elokuvissa tapahtuvia seksuaalisia tekoja. 
Kumpikin voivat olla alansa "tähtiä". Tuskin poliisi tutkisi sitäkään tapausta, 
jossa henkilö hyvällä (ja kalliilla) ravintolaillallisella saa houkuteltua 
kumppaninsa seksuaaliseen tekoon. Sekin on todennäköistä, että "jalkavaimoa" 
pitävän miehen menettelyä ei tutkittaisi, vaikka hän olisi maksanut 
kumppaninsa asunnon vuokran pitkän aikaa. Vaikka poliisi mtldsikin, syyttäjä 
todennäköisesti jättäisi syyttämättä vähäisyysperusteel-la. Sääntelyn tulee 
erityisesti rikosoikeuden alueella olla täsmällistä ja tarkkarajaista. 

 

Mutta jos hallituksen esityksen mainitsemalla tavalla pyritään yksiselitteiseen 
lainsäädäntöön, miksi tällaisetkin tekomuodot, joista ei mainita sanallakaan hallituksen 
esityksessä ja joiden estämiseen ei ole pyritty, sisältyvät pykälän soveltamisalaan? 
Tarkoitus on, että säädetään rangaistavaksi täsmällisesti ja tarkkarajaisesti vain se, minkä 
mukaisista teoista on tarkoitus myös rangaista. Keskustelussa on puhuttu vain 
prostituutiosta, mutta pykäläehdotus kattaa valtavan paljon muutakin. Ongelmia ei voida 
siirtää esitutkinnan keskeyttämiseen tai syyttämättä jättämiseen vähäisyysperusteella. 
 

Koska hallituksen esitys käsitellään myös perustuslakivaliokunnassa, en puutu 
lausunnossani prostituoidun perusoikeuksiin. 
 

2.  Kriminalisoinnin lähtökohdat ja rikosoikeuden yleiset opit 
 

2.1 Myyntikielto vai ei? 
 

Tässä kysymyksessä olen hallituksen esityksen kannalla, ennen kaikkea siitä 
käytännöllisestä syystä, että myyntikielto tosiasiassa kohdistaisi kontrollin prostituoituihin, 
joita kuitenkin on uhreina tarkoitus suojella. Myyntikieltoa voidaan perustella lähinnä sillä, 
että taloudellisesti vähävaraisia naisia ehkä houkuttelee "helppo ja nopea" tulo, etenkin 
ulkomaisia naisia. Tähän tilanteeseen soveltuu kuitenkin jo nyt ihmiskauppakriminalisointi 
(RL 25:3 (650/2004)). UlkL (301/2004) 148 §:n 1 mom. 6 kohta sallii jo nyt tällaisen 
ulkomaalaisen "yksityisyrittäjän" käännyttämisen. Lisäksi myyntikielto varmistaisi sen, 
että mitään näyttöä seksuaalipalvelujen ostamisesta, parituksesta tai ihmiskaupasta ei 
varmuudella saataisi, koska syylliseksi epäillyltä prostituoidulta ei olisi saatavissa 
todistajana näyttöä omasta toiminnastaan. 
 



 

 

Mikään "logiikka", kuten poliittisessa keskustelussa on esitetty, ei pakota myynnin 
kriminalisointiin ostolaiminalisoinnin ohella. Eduskunnan lähetekeskustelussa on viitattu 
jopa rikosoikeuden yleisiin oppeihin. Rikosoikeuden yleisten oppien mukaan tässä on kyse 
välttämättömästä osallisuudesta, aivan samalla tavalla kuin vaikkapa seksuaalipalvelujen 
ostamisessa nuorelta (RL 20:8) tai kiskonnassa (RL 36:6). Uhri toimii täysin 
vapaaehtoisesti, mutta hänen sosiaalisesti ja taloudellisesti alisteinen asemansa johtaa 
siihen, että suostumus ei riitä, ja häntä pidetään uhrina. Hän ei luonnollisesti voi myöskään 
syyllistyä yllytykseen hyväksikäyttäjän tekoon. 
 

Seksipalvelujen myyjän mahdollisuuksia asiakkaan kiristämiseen pidän olemattomina, 
etenkin nykyisen jo edellä siteeratun suomalaisen käännytyspolitiikan oloissa. UlkL 148 
§:n mukaan seksuaalipalvelujen myyminen sellaisenaan on käännytysperuste, riippumatta 
siitä, onko myynti rangaistavaa vai ei. Sitä paitsi järjestyslain (612/2003) 
7.1 §:ssä on jo nyt yleistä paikkaa koskeva myyntikielto. Tämä riittää hyvin yleisen 
järjestyksen turvaamiseksi. 

2.1 "Prostituoitu" ja "seksuaalipalvelu" - myynti ja osto 
 

Svea hovrätten käsitteli hiljan tapausta, jossa Ruotsin korkeimman oikeuden tuomari oli 
antanut "salarakkaalleen" lahjoja ja maksanut tämän vuokria. Kohde ei ollut prostituoitu, 
vaan sai tuomarilta erilaisia lahjoja, jotka hovioikeuden mukaan olivat osaltaan olleet 
syynä heidän sukupuolisuhteeseensa. Ruotsin rikoskaaren 6:1 l:n mukaan edellytetään 
tarkoitustahallisuutta ("skajfar sig en tillfällig sexuell förbindelse"), minkä vaatimuksen 
hovioikeus katsoi täyttyneen. Ruotsin laissa ei puhuta prostituoidusta tai elinkeinonaan 
seksuaalipalveluja tarjoavasta henkilöstä. 
Nyt puheena olevaan hallituksen esitykseen 221/2005 vp ei sisälly elinkeinon 
harjoittamisvaatimusta tai työn tekemisvaatimusta. Vain pykälän otsikossa puhutaan 
seksuaalipalveluista, mikä voisi viitata elinkeinoon tai työhön. Pykälän otsikon perusteella 
meillä ei kuitenkaan voi tehdä tulkintaratkaisuja - tunnusmerkistö ratkaisee. 
 

Pykälä jättää huomattavan mlkinnanvaraisuuden siihen, mitä tarkoittaa se, että joku "saa 
toisen ryhtymään" tekoon "lupaamalla tai antamalla korvauksen". Epätäsmällinen säännös 
sisältää mahdollisuuden rangaista monista sellaisista suhteista, joissa toinen on 
taloudelliselta asemaltaan ylivertainen ja rahoittaa toisen elämää tavalla tai toisella. Palaan 
tähän myöhemmin tahallisuuskohdassa. Joka tapauksessa kohta on perustuslaillisen 
täsmällisyysvaatimuksen vastainen. 
 

2.3 PornoteoUisuus ja eroottiset taide-elokuvat 
 

Periaatteessa säännöksen toinen momentti koskee myös kaikkea pornoteollisuutta ja myös 
osaa taide-elokuvista. Tätä ei ole tarkoitettu. Täysi-ikäinen henkilö, joka osallistuu 
elokuvassa seksuaaliseen tekoon, saa siitä sopimuksensa mukaisen taloudellisen 
korvauksen, mutta kenellekään ei kai tule mieleen, että täysi-ikäisten välinen 
vapaaehtoinen näyttelijän ammatin harjoittaminen olisi sinänsä rangaistavaa, ellei 
näyttelijää käytetä hyväksi. Tätä kysymystä ei ilmeisesti ole lainkaan harkittu hallituksen 
esitystä laadittaessa, mutta pitäisin outona sitä, että Suomi ilmeisesti ensimmäisenä läntisen 
maailman valtiona kieltäisi eroottiset elokuvat. 
 

2.4 Tahallisuus 
 

Toisin kuin Ruotsin laissa, hallituksen esityksessä puhutaan vain siitä, että korvauksella tai 
sellaisen lupaamisella "saadaan" toinen ryhtymään seksiin. Hallituksen esityksessä on vielä 
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virheellinen viittaus RL 3:6:een, vaikka sovellettava säännös olisi RL 4:1. Viimemainitun 
säännöksen mukaan riittävää on, että ostaja "on selvillä" siitä, että esimerkiksi kallis lahja 
on osasyy sille, että lahjan saaja ryhtyy seksuaaliseen tekoon lahjan antajan kanssa. Tämä 
ylittäisi Ruotsinkin lainsäädännön, jossa edellytetään selvästi tarkoitustahallisuutta eli sitä, 
että lahjanantaja "hankkii" (skqffar sig) seksuaalisen teon taloudellisella etuudella. 
 

Itse pidän selvänä, että tässäkin tapauksessa taloudellisen etuuden tarjoamisen - oli se 
sitten kallis ravintolaillallinen, palkankorotus, vanhojen lainojen unohtaminen tms. -tulee 
tapahtua nimenomaan siinä tarkoituksessa, että etuus tarjoaisi mahdollisuuden 
seksisuhteeseen. 
 

Tahallisuuden asteen tulee siis olla tarkoitustahallisuus. Tällaisella määritelmällä voidaan 
ehkä estää myös syy-yhteyden ongelmat. Hallituksen esityksen ilmaus 
"saadaan------ ryhtymään" viittaa perinteiseen condicio sine qua non -oppiin, jonka 
mukaan jo se, että taloudellinen etuus oli osasyy seksuaaliseen suhteeseen, riittäisi lahjan 
antajan rangaistusvastuuseen. Miten tällaisia tilanteita ja ihmisten motiiveja voidaan 
koskaan tutkia todellisessa elämässä? Ja juuri tässä lienee ne kiristämisen vaarat, joihin 
poliittisessakin keskustelussa on viitattu. 
 

Tältä osin pykäläehdotukseni on johtopäätöksissä. Ongelmana on tietysti se, miten "selvillä 
oleminen" kohteen ammatista rikoslain 4 luvun 1 §:n tarkoittamalla tavalla voidaan todeta. 
Karkeammin sanottuna, humalainen suomalaismies ei kysele verkkokeskustelussa tai 
ravintolassa sydänyöllä sitä, onko naisella, jonka kanssa hän haluaa seksuaaliseen tekoon, 
parittajaa tai onko tämä ihmiskaupan uhri. Tällaisilta ongelmilta ei kuitenkaan voida 
välttyä, mikäli myös yksityisesti tapahtuva seksipalvelujen osto halutaan rangaistavaksi. 
 

2.5 Yritys 
 

Yrityksen rangaistavuus (RL 5:1) rajautuu siten, että rikoksen tekeminen on tullut jo 
aloittaa (eli seksin ostaminen) ja rikoksen täyttyminen on ollut mahdollista (eli kohde 
objektiivisesti ottaen olisi voinut suostua tarjoukseen). Jos ldeltäytyminen tapahtuu 
satunnaisista syistä (kohteella on esimerkiksi jo toinen asiakas), tämä ei poista 
rangaistusvastuuta. Käytännöstä ei ole vaikea keksiä - vähän humoristisiakin -esimerkkejä, 
joissa yrityksen kelvottomuus nimenomaan tässä rikostyypissä voi tulla esille. 
Rikostutkinnassa yritysasteelle jääneitä tekoja tuskin koskaan tutkittaisiin. 
 

Sitä paitsi perinteisesti - jo Brynölf Honkasalosta lähtien - on katsottu, että tällainen 
siveettömien ehdotusten tekeminen kunnialliselle naiselle voi täyttää kumiianloukkauksen 
tunnusmerkistön. Sääntelemätön tämäkään tilanne ei siis missään nimessä ole. Hallituksen 
esityksessä yrityksen rangaistavuutta ei perustella juuri lainkaan. 
 

Katson siten, että yritystä ei tulisi säätää rangaistavaksi. Sitä se ei ole Ruotsissakaan eikä 
missään muussakaan maassa maailmassa. 
 

2.6 Seksiturismi 
 

On esitetty epäilyjä, että suomalaisten miesten ostamat seksipalvelut siirtyvät Venäjälle ja 
Viroon. Huomattakoon, että hallituksen esityksessä ei viitata sanallakaan RL l:7:n 
soveltamisasetuksen (627/1996) muuttamiseen. Tässä asetelmassa voi todella olla niin, että 
prostituutio "ulkoistuu" Tallinnaan ja Pietariin. Puhetta on ollut myös Thaimaan 
seksiturismista. Mikään näistä ei kuulu Suomen rikoslain 1 luvun soveltamisalaan ilman 
kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen täyttymistä. Toinen asia on lapsiprostituutio (alle 16-



 

 

vuotiaan kanssa tehty seksuaalinen teko), josta voidaan rangaista Suomessakin riippumatta 
tekopaikan laista. 
 

Pidän tarpeellisena, että eduskunta kiinnittää oikeusministeriön huomiota siihen, että 
uuden RL 20:8:n alainen seksipalvelujen ostaminen voitaisiin jatkossa sijoittaa RL l:7:n 
soveltamisasetuksen alaisuuteen tai RL l:11.2:n kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen 
vaatimisen poikkeuksiin, jos asiassa saataisiin aikaan kansainvälinen sopimus, jolloin ei 
vaadittaisi kaksoisrangaistavuutta. Tuolloin ulkomailla seksipalveluja ostanut suomalainen 
voisi joutua rikosprosessiin palattuaan Suomeen, vaikka tekopaikan lain mukaan seksin 
osto ei olisikaan rangaistava teko. Tämä olisi myös rikosprosessuaalisesti helppo ja nopea 
tapa hoitaa asia. Valtakunnansyyttäjänvi-raston kansainvälisiä selvityksiä ei tarvittaisi, 
vaan riittäisi tieto siitä, mitä on tapahtunut. Samalla kritiikki suomalaisten seksiturismista 
vältettäisiin yksinkertaisella tavalla. Tällainen uudistus edellyttäisi kuitenkin ensi sijassa 
kansainvälistä yhteistyötä ennen kaikkea Euroopan unionin piirissä. Harkita voidaan 
kuitenkin sitäkin, että RL l:11.2:n yhdeksänneksi kohdaksi otettaisiin R: 20:8. 

 

Täyskielto sille, että joku antaa korvauksen seksistä, on edellä mainituin perustein täysin 
mahdoton lähtökohta. Tällainen säännös ei helpota vaan ainoastaan vaikeuttaa poliisin, 
syyttäjän ja tuomioistuimen toimintaa. Eikä se helpota seuraa etsivää poikamiestäkään, 
jos tarkkoja ollaan. Kun hallituksen esityksessäkin puhutaan ainoastaan prostituutiosta 
ja seksuaalipalveluista, useisiin seksuaalisiin suhteisiin liittyvät erimuotoiset 
taloudelliset intressit on voitava purkaa tunnusmerkistöstä, eikä asioissa tule odottaa 
esiratkinnan päättämistä tai syyttämättäjättämispäätöstä. 
 

Vuoden 2003 osamietinnössä oikeusministeriön työryhmän vähemmistö tulkitsi tätä 
rajaamisvaatimusta seuraavasti: 

 

".. .henkilön, jonka on syytä olettaa olevan 9 tai 9 a §:n taikka 25 luvun 3 tai 
3 a §:n tarkoittaman rikoksen kohteena..." 

 

Nämä pykäläviittaukset koskivat parituksen tai törkeän parituksen taikka ihmiskaupan 
tai törkeän ihmiskaupan uhreja. Tämä on oikea lähtökohta. 
 

Ajattelen kuitenkin niin, että jos yksityisyritteliäisyys on lisääntynyt poliisin esittämällä 
tavalla ja jos meillä todella esiintyy entistä enemmän suomalaisia ja ulkomaalaisia 
naisia seksityöläisten markkinoilla, jotka toimivat yksin ilman parittajaa, myös selkeät 
kiskontatyyppiset tilanteet voitaisiin ottaa tunnusmerkistön piiriin. 
Kiskontasäännöksessä (RL 36:6) puhutaan siitä, joka: 

 

".. .käyttämällä hyväksi toisen taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista 
asemaa, ymmärtämättömyyttä tai ajattelemattomuutta..." 

 

Taloudellisesti kiskotun naisen sisällyttäminen säännöksen piiriin voi toisaalta olla 
vaikeaa. Ongelmat siirtyvät seksipalveluja ostavan miehen tahallisuuteen, eli siihen, 
oliko mies selvillä (ks. RL 4:1) naisen taloudellisista riippuvuuksista. Seksipalvelua 
etsivä humalainen suomalaismies ei kysy, oletko parituksen, kiskonnan tai ihmiskaupan 
alainen. Empien kuitenkin katson, että kiskontasuhde tulisi sittenkin jättää 
kriminalisoinnin ulkopuolelle. 
 

2.8 Syyteoikeus 



 

2.7 Alisteinen asema 
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Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että rikos olisi virallisen syytteen alainen. Hyvin 
perustein voitaisiin väittää, että rikoksen tulisi olla asianomistajarikos, jota voidaan 
tutkia ja josta voidaan tuomita vain seksipalveluja myyneen henkilön niin halutessa. 
Näin ollen rikoslain 20 luvun 11 §:n tulisikin kuulua seuraavasti. 

11 § (24.7.1998/563) 

Syyteoikeus 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä---------- eikä 8 §:ssä tarkoitetus- 
ta teosta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi 
taikka ellei erittäin painava yleinen etu vaadi syytteen nostamista. 

 

3. Johtopäätökset 
Johtopäätöksenäni on seuraava pykäläversio. Jotta sitä voisi verrata hallituksen 
esityksen versioon, kirjoitan ne molemmat tähän. Oman versioni muutokset alleviivasin. 
Säännösversioni on kieltämättä vähän koukeroinen, mutta niin on itse asiakin. 
 

Vastaava muutos tulisi tehdä myös ehdotettuun RL 20:8a:ään. Muun muassa pykälien 
otsikoiden monikkomuoto tulee muuttaa yksikkömuotoon. 
 

HE 221/2005 vp 
 

8 §  

Seksuaalipalvelujen ostaminen 

Joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa toisen ryhtymään 
sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon, on 
tuomittava, jollei teko ole 8 a §:n mukaan rangaistava, seksuaalipalvelujen 
ostamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Seksuaalipalvelujen ostamisesta tuomitaan myös se, joka käyttää 1 
momentissa tarkoitettuja seksuaalipalveluita, joista toinen on luvannut tai 
antanut korvauksen. 

Yritys on rangaistava. 
 

AMN 16.5.2006 
 

8 §  

Seksuaalipalvelun ostaminen 

Joka saa tässä luvussa tarkoitetun parituksen tai 25 luvussa tarkoitetun 
ihmiskaupan kohteen ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan 
seksuaaliseen tekoon lupaamalla tai antamalla korvauksen, on tuomittava, ellei 
muualla laissa ankarammin säädetä, seksuaalipalvelun ostamisesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Seksuaalipalvelun ostamisesta tuomitaan myös se, joka käyttää 1 momentissa 
tarkoitettua palvelua, josta toinen on luvannut tai antanut korvauksen. 

fHE:n 3 mom. poistettu] 
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Pidän kuitenkin mahdollisena toisena vaihtoehtona, että hallituksen esitys hylätään ja 
edellytetään oikeusministeriöltä kokonaisvaltaisempaa lainsäädäntöä naisten 
seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Tässä valmistelussa tulisi arvioida rikoslain 
ohella ennen kaikkea ulkomaalaislain muutostarpeet. Hallituksen esityksen osana olevat 
kansainväliset sopimukset ovat ongelmattomia. 
 

Eduskunnassa, 16.5.2006 
 
 
 

Ari-Matti Nuutila 
Rikos- ja prosessioikeuden professori, Turun yliopisto 
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Hallintovaliokunnan lausuntopyyntö HE 221/2005 vp 
 
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 

 
 

1. Yleistä 
 
Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Helsingin kihlakunnan poliisilai-
tokselta hallituksen esitystä Eduskunnalle kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ih-
miskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen 
hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n 
muuttamista koskevaa lausuntoa. Lausunnossaan Helsingin kihlakunnan 
poliisilaitos on ottanut kantaa lähinnä seksuaalipalvelujen ostamiseen liittyvien 
säädösten muuttamiseen. Esityksessä ehdotetaan rikoslakia ja järjestyslakia 
muutettavaksi niin, että mahdollisuudet torjua ihmiskauppaa, paritusta ja 
prostituutiota parantuisivat. 

 
 

2. Haittavaikutukset 
 
Esityksen tarkoituksena on parantaa rikoslain muutoksilla mahdollisuuksia 
torjua ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota. Muutokset on katsottu tar-
peellisiksi tehdä toisaalta Suomen kansainvälisten velvoitteiden täytän-
töönpanemiseksi ja toisaalta kansallisen muutostarpeen vuoksi. Ehdotuk-
sessa esitetään seksuaalirikoksia koskevaan rikoslain 20 luvun 8 §:än li-
sättäväksi uusi rangaistussäännös, joka koskee seksuaalipalvelujen osta-
mista. Samassa luvussa oleva seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta kos-
keva rangaistussäännös on tarkoitus siirtää saman luvun 8 a §:ksi ja muuttaa 
sitä siten, että enimmäisrangaistusta korotetaan kuudesta kuukaudesta 
yhteen vuoteen vankeutta. Seksuaalipalvelujen myymistä ei ehdoteta ran-
gaistavaksi. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos ei varauksetta kannata seksuaalipalvelujen 
ostamisen muuttamista rangaistavaksi. Seksuaalipalvelujen ostamisen 
kriminalisoinnin haittavaikutuksena on, että prostituutiota ryhdyttäisiin har-
joittamaan salassa, joka puolestaan saattaisi lisätä parittajien valtaa prosti-
tuoituihin nähden. Kriminalisointi saattaisi myös vähentää prostituoitujen 
halukkuutta ilmoittaa asiakkaiden tai parittajien heihin kohdistamia rikoksia ja 
vähentää ostajien halukkuutta toimia poliisin kanssa yhteistyössä pari-
tusrikollisuutta selvitettäessä. Poliisi joutuu näyttöä hankkiessaan käyttä- 
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mään entistä enemmän salaisia pakkokeinoja, kuten esimerkiksi telepak-
kokeinoja. 
 
Rangaistavuuden myötä toiminta muuttuu todennäköisesti entistäkin am-
mattimaisemmaksi. Selvitysten mukaan seksuaalipalvelujen tarjonta on 
siirtynyt kadulta ainakin osittain muualle, esimerkiksi Internetiin tai matka-
puhelinten välityksellä tapahtuvaksi. Poliisin käsitysten mukaan kadulle 
jääneiden prostituoitujen asema saattaa lain myötä muuttua huonommaksi. 
Muutoksen on uumoiltu lisäävän myös parittajien toimintaa. Rikoksen toteen 
näyttämisessä tulee olemaan ongelmia ja se vaatii poliisilta paljon re-
sursseja. Myös prostituoidun asema rikosprosessissa saattaa muodostua 
pulmalliseksi. 

 
 

3. Ihmiskauppa ja prostituutio 
 
Ihmiskaupan ilmenemismuodot Suomessa liittyvät lähinnä prostituutioon ja 
luvattoman työvoiman käyttöön. Kokemus on osoittanut, että poliisin puhut-
telemat prostituoidut ovat harvoin halukkaita paljastamaan taustalla mah-
dollisesti toimivaa paritusorganisaatiota. 
 
Poliisin näkemyksen mukaan on odotettavissa, että Suomessa tulee esiin-
tymään vastaavankaltaisia ongelmia kuin Ruotsissa, jossa poliisi on to-
dennut prostituutioon puuttuminen vaikeaksi. On niin ikään todennäköistä, 
ettei kriminalisoinnin prostituutiota vähentävä vaikutus tule olemaan erityi-
sen huomattava voimavarojen suuntautuessa rajallisten taloudellisten re-
surssien johdosta pääasiassa vain räikeimpien tapausten selvittämiseen. 
On niin ikään mahdollista, että kriminalisoinnin myötä prostituoiduksi pää-
tyvien sosiaalinen tilanne tulee heikkenemään entisestään. 

 
 
4. Yhteenveto 

 
Jos esittämästämme huolimatta kuitenkin katsotaan, että seksuaalipalvelu-
jen ostamisen kriminalisointi on tarpeen, se tulee kohdistaa nimenomaan 
tilanteisiin, joissa seksuaalipalvelujen myyjä on ihmiskaupan uhri tai pari-
tuksen kohde. Nämä tilanteet ovat sellaisia, joihin ensisijaisesti tulee puut-
tua, sekä seksuaalipalvelujen myyjän aseman vuoksi että järjestäytynee-
seen rikollisuuteen olevien kytkentöjen vuoksi. Rajalliset poliisi-, syyttäjä-ja 
tuomioistuinlaitoksen voimavarat tulee keskittää organisoituneen parituksen 
tutkintaan ja siitä tuomitsemiseen. 
 
Mahdollisena haittana on otettava huomioon myös se, että kriminalisoinnin 
myötä mahdollisuus ihmiskaupan ja parituksen selvittämiseen vähenee, 
koska ostajaa ei enää sen jälkeen voida kuulla todistajana. Asiakkaiden 
puhuttelusta on tähän asti ollut apua parituksen tutkinnassa. 
 
Kuten edellä on todettu, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos ei varauksetta 
kannata seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointia, jos sen tarkoituk-
sena on pelkästään vähentää ihmiskauppaa ja erityisesti paritusrikollisuut-
ta. Tätä taustaa vasten seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisointi on 
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perusteltua vain tilanteissa, joissa seksuaalipalvelun myyjä on selvästi ih-
miskaupan uhri tai parituksen kohde. 
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Asiantunti]apyyntö Eduskunnan valiokuntaan 5.5.2006 
HE 221/2005 vp kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hy-
väksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi 
rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta. 
 
 

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 
 

Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että seksuaalipalve-
lujen ostaminen olisi yleisesti rangaistavaa. Seksuaalipalvelujen ostamisesta 
tuomittaisiin rangaistukseksi sakkoa tai enintään 6 kk vankeutta. Seksu-
aalipalvelujen ostamisen yritys olisi rangaistavaa. Järjestyslakiin ehdotetaan 
tehtäväksi uudesta rangaistussäännöksestä johtuvat muutokset. Seksu-
aalipalvelujen ostaminen yleisellä paikalla ei olisi enää rangaistavaa ran-
gaistusrikkomuksena. Seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta koskevaan 
rikoslain rangaistusäännökseen lisättäisiin tekomuodoksi toisen henkilön 
korvaamien seksuaalipalvelujen käyttäminen. 
 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että eduskunta hyväksyisi YK:n kansainvä-
lisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen yleissopimuksen ihmiskauppaa 
ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevat New Yorkissa 15.11.2000 
tehdyt lisäpöytäkirjat, jotka ehdotetaan saatettaviksi voimaan blankettilaeil-
la. Suomi on allekirjoittanut lisäpöytäkirjat 12.12.2000. Yleissopimus on 
tullut Suomessa voimaan 11.3.2004. Lisäpöytäkirjojen kansallinen voi-
maansaattaminen ei enää edellytä Suomen lainsäädännön muuttamista, kun 
Imminalisomtivelvoitteet on toteutettu. Ihmiskauppaa koskeva lisäpöytäkirja 
on tullut kansainvälisesti voimaan 25.12.2003 ja maahanmuuttajien 
salakuljetusta koskeva lisäpöytäkirja 28.1.2004. 
 

Sisäasiainministeriön poliisiosaston poliisitoimintayksikkö on antanut oi-
keusministeriölle lausunnon 3.10.2003 (SM-2003-2216/Ri-0), joka koski 
OM:n työryhmän osamietintöä "Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio". Lau-
sunnossa suhtauduttiin varauksellisesti seksuaalipalvelujen yleiseen kri-
minalisointiin ja todettiin, että kriminalisointi voisi vaikeuttaa ihmiskaupan 
ja parituksen selvittämistä. Kriminalisointia kannatettiin sillä ehdolla, että 
rikostiedusteluun/rikostutkintaan saataisiin resursseja seuraavasti: poliisin 
rikostiedusteluun/-mtkintaan tehtäisiin 20 henkilön lisäys. Yhden henkilön 
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vuosipalkkaukseen tarvitaan 43.000 €. Muita kuluja aiheutuu 5.000-15.000 € 
huonetiloista, kalusteista yms. Todettakoon lisäksi, että ihmiskaupan 
kriminalisoinnin yhteydessä poliisille ei tullut lisäresursseja. 
 

Viitaten oikeusministeriön kokoamaan tiivistelmään lausunnoista (lausun-
toja, selvityksiä 2004:3) sekä siinä pyydettyjen poliisilaitosten lausuntoihin 
oikeusministeriölle seksin ostamisen ja myynnin kriminalisointia kannatti 6 
lausunnonantajaa, joista kolme oli poliisin puolelta: Kemin kihlakunnan 
poliisilaitos, Varkauden kihlakunnan poliisilaitos ja Suomen polii-
sijärjestöjen liitto. Seksuaalipalvelujen ostamisen yleistä Imminalisointia 
vastusti 21 lausunnonantajaa, joista kaksi oli poliisin organisaatiosta: Kes-
kusrikospoliisi ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. 
 

Ulkoministeriön työryhmä valmisteli Suomen kansallisen toimintasuunni-
telman ihmiskaupan vastaisiksi toimenpiteiksi, jonka valtioneuvosto hy-
väksyi 25.8.2005. Työryhmä tarkasteli elokuussa 2004 voimaantulleen 
lainsäädännön pohjalta toimenpiteitä, joilla voitaisiin tehokkaammin eh-
käistä ihmiskauppaa, suojella ja auttaa uhreja, turvata ihmiskauppaan syyl-
listyneiden syytteeseen asettaminen sekä vastustaa järjestäytynyttä rikolli-
suutta. Työryhmä tarkasteli ihmiskaupan koko ketjua uhrien rekrytoinnista 
heidän turvalliseen paluuseensa tai kohdemaan yhteiskuntaan sopeutumi-
seensa saakka. 
 

Työryhmän arvion mukaan Suomi on vuosittain satojen ihmiskaupan uhrien 
kauttakulku- ja kohdemaa. Suurin osa Suomeen tulevista tai Suomen kautta 
kuljetettavista ihmiskaupan uhreista on täysi-ikäisiä, mutta alaikäistenkään 
uhrien mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Uhrit joutuvat usein seksuaalisen 
mutta myös muun, kuten työhön liittyvän hyväksikäytön kohteeksi. 
 

Rikostilastojen mukaan vuoden 2004 aikana Suomen poliisin tietoon ei tullut 
yhtään ihmiskauppaan tai törkeään ihmiskauppaan liittyvää tekoa. Vuoden 
2005 alussa poliisilla oli tutkittavana yksi tapaus, jossa oli syytä epäillä 
ihmiskauppaa sekä toinen tapaus, jossa oli syytä epäillä törkeää ihmis-
kauppaa. 
 

Poliisin kirjaamat rikosilmoitukset laittoman maahantulon järjestämistapa-
uksista olivat vuonna 2003: 53 kappaletta, vuonna 2004: 28 kappaletta, 
vuonna 2005: 22 kappaletta ja törkeän laittoman maahantulon järjestämisiä 
vuonna 2005 oli 5 kappaletta. Paritusrikoksia tuli vuonna 2004 poliisin tie-
toon 22 kappaletta, mikä on aikaisempia vuosia vähemmän. Vuonna 2005 
oli poliisi kirjannut paritusrikoksia seuraavasti: parituksia 8 kappaletta ja 
törkeitä parituksia 3 kappaletta. Paritusrikollisuudella on tiivis yhteys pros-
tituution harjoittamiseen. Prostituution laajuutta ja kokonaismäärää on vai-
keaa arvioida. Se kuitenkin tiedetään, että suuri osa Suomessa toimivista 
prostituoiduista on ulkomaalaisia. 
 

Eri viranomaiset ja alan asiantuntijat ovat arvioineet samansuuntaisesti, että 
esimerkiksi pääkaupunkiseudulla toimii ainakin puolentuhatta ulkomaalaista 
prostituoitua. Heistä noin 70 % on lähtöisin Virosta. Suomessa vierailee 
vuosittain tuhatmäärin pääasiassa virolaista, viron venäläistä ja venä 
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Iäistä, nykyisin myös latvialaista, latvian-venäläistä ja liettualaista prosti-
tuoitua. 
 

Kansainvälisten kokemuksen mukaan paritusrikollisuudella on usein liit-
tymiä iJimiskauppaan, joka on Suomessa kriminalisoitu rikoslain 25. luvun 
3. pykälässä ja törkeä ihmiskauppa vastaavasti 3a pykälässä. Nämä sään-
nökset ovat tulleet voimaan 1.8.2004. 
 

Vaikka Suomessa prostituutiota harjoittavat henkilöt ovat suurimmalta osin 
ulkomaalaisia, paritusrikoksista epäillyt henkilöt ovat enimmäkseen olleet 
suomalaisia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä suomalaiset henkilöt 
olisivat toiminnan organisoinnin toteuttajia. Paritusrikosten tutkinnan 
yhteydessä on ilmennyt, että ulkomaalaisten henkilöiden järjestäytynyt 
prostituution harjoittaminen tapahtuu yleensä Suomen rajojen ulkopuolelta, 
ilman että toimintaa organisoivat henkilöt koskaan itse fyysisesti saapuvat 
Suomeen. Europol on vastaavasti arvioinut, että EU:n alueelle saapuvista 
laittomista noin 500 000:sta maahantulijasta noin 50 % salakuljetetaan alu-
eelle järjestäytyneiden rikollisverkostojen avulla. 
 

Sisäasiainministeriössä on laadittu oma ihmiskaupan vastainen toiminta-
suunnitelma ja se on hyväksytty 24.10.2005. Suunnitelman toimeenpanoa ja 
seurantaa varten ollaan asettamassa työryhmää. 
 

Poliisi on osaltaan panostanut paritusrikollisuuden ja prostituution torjun-
taan. Poliisin ylijohto on antanut poliisiyksiköille muun muassa ohjeen 
puuttumisesta naiskauppaan ja prostituutioon sekä niihin liittyvään rikolli-
suuteen. Viime vuosien aikana poliisin tutkinnan kohteena on ollut erityisesti 
laajasti harjoitettu ja järjestäytynyt paritustoiminta, joista esimerkkeinä 
mainittakoon internetissä tapahtunut seksuaalipalvelujen välittäminen sekä 
joihinkin majoitusliikkeisiin liittyvät tapaukset. 
 

Operatiivisen toiminnan tehostamisen lisäksi Suomen lainsäädäntöä on uu-
distettu voimakkaasti. Ihmiskaupan kriminalisoirinin lisäksi myös paritus-
rikoksen törkeän tekomuodon ottaminen rikoslakiin ja pakkokeinolain mu-
kaisen telekuuntelun käyttömahdollisuus törkeän paritusrikoksen tutkinnassa 
ovat olleet erinomaisia uudistuksia. Lokakuun alussa 2003 voimaan tullut 
järjestyslaki korvasi kuntien erilaiset järjestyssäännöt ja samalla omalta 
osaltaan yhdenmukaisti prostituution torjuntaa. Kyseisen lain mukaan 
seksuaalipalvelujen ostaminen ja maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla 
on kielletty. Poliisin tulostietojärjestelmän mukaan vuonna 2004 annettiin 
asiasta rangaistusvaatimuksia 17 kappaletta ja vuonna 2005 9 kappaletta. 

 

Näkökohtia puolesta ja vastaan 
 

Vaikka asia liittyy poliisitoimeen ja rikostorjuntaan, on seksuaalipalvelujen 
tarjoamisen ja ostamisen kokonaiskriminalisointi kuitenkin pitkälti eettis-
moraalinen kysymys. Kyse on lähinnä krimmalisomriin hyötyjen ja haittojen 
punninnasta, jonka osalta voidaan esittää min krimmaUsoimiin puolesta kuin 
vastaankin puhuvia seikkoja. 

 



 

 

Krimmalisoinnilla voi olla käyttäytymistä ohjaava vaikutus, kun se 
osoittaa yhteiskunnan paheksunnan seksipalvelujen ostoa kohtaan. 
Esimerkiksi törkeää paritusta koskeva kriminalisointi ja siihen liit-
tyvä pakkokeinojen käytön mahdollisuus on osaltaan edistänyt jär-
jestäytyneen ja muun vakavimman rikollisuuden torjuntaa. Esitystä 
voidaan perustella seksuaalisen itsemääräämisoikeuden, sosiaalisen 
tasa-arvon ja henkilön koskemattomuuden suojaamisella sekä 
sukupuolten tasa-arvon edistämisellä. Seksuaalipalveluiden oston 
kriminalisointi on tarkoitettu parantamaan naisten asemaa, estämään 
prostituutiota sekä muokkaamaan vääristynyttä kuvaa sek-
suaalisuudesta sekä suojaamaan ihmisarvoa. Esityksen vaikutukset 
voivat olla vähäisiä ottaen huomioon voimassa olevat 
kriminalisoinnit: seksipalvelujen tarjoamiseen on mahdollista puuttua 
1.10.2003 voimaan tulleen järjestyslain nojalla, joka korvasi kuntien 
erilaiset järjestyssäännöt. Lain 7 §:n 1 momentin mukaan (Muu 
häiriötä aiheuttava toiminta) seksuaalipalvelujen ostaminen ja 
maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla ovat kielletty. Lisäksi 
seksipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta on Suomessa jo nykyisin 
rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko (RL 20:8). 
Toiminta voi siirtyä osittain Suomen rajojen ulkopuolelle sekä kät-
keytyä Suomessa, jolloin näytön hankkiminen voi vaikeutua ja 
prostituoidut voivat joutua tosiasiallisesti nykyistä alistetumpaan ja 
turvattomampaan asemaan. Järjestäytyneen rikollisuuden ote prosti-
tuoiduista voi vahvistua (mahdollisuus kiristykselle, rikosprosessu-
aalisesti ostajat eivät ole todistajia vaan epäiltyjä). 
Rikosoikeudellisten osallisuusoppien osalta seksipalvelujen oston 
kriminalisointi ei ole selkein vaihtoehto huolehdittaessa oikeusjär-
jestyksen loogisuudesta. 
Erikseen olisi turvattava viranomaisten valvontaan tarvittavat voi-
mavarat 
Vaikka kriminalisoinnin uskotaan vaikuttavan ennalta estävästi, 
ehdotetun lainkohdan valvonta ei ole helppoa, koska osa kansalaisista 
ei pidä sitä moitittavana. Poliisin on toimitettava esitutkinta, kun sille 
tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos 
on tehty. Näytön saaminen edellyttää usein salaista valvontaa, 
esitutkintaa ja useiden henkilöiden kuulustelua. Lisäksi 
lisäresurssitarve on perusteltua myös sen vuoksi, että Suomi on si-
toutunut kansainvälisiin sopimuksiin, joiden raportoinnin osalta 
tarvitaan koko ajan tietoa ilmiöstä kotimaassa ja lähialueilla. Poliisin 
osalta on tärkeätä, että oikea-aikaiset ja riittävät toimenpiteet voidaan 
tämän lajin rikollisuuden estämiseksi toteuttaa tarvittaessa 
yhteistyössä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Asiaan 
liittyvän, melko uuden lainsäädännön (ihmiskauppa, paritus, 
järjestyslaki) vaikutuksista ei vielä ole riittävästi kokemuksia. 

Lakiuudistuksen vaikutuksia tulisi sen voimaan tultua arvioida esimerkiksi 
oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toimesta. 
 
 
 

Apulaispoliisipäällikkö     Rauno Sintonen 
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PALERMON YLEISSOPIMUKSEN LISÄPÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMISEEN JA 

SEKSUAALIPALVELUJEN OSTAMISEN YLEISEEN KRIMINALISOIMISEEN LIITTYVÄ 

HALLITUKSEN ESITYS (HE 221/2005 vp) 
 

1. Seksuaalipalvelujen ostamisen yleisen loimmalisoimisen lainsäädännölliset lähtökohdat ja 

kriminalisoimiseen liittyvät ehdotukset 
 

Lainsäädännöllisestä lähtökohdasta voidaan todeta sen verran, että jo nyt on useita seksuaali-

palvelujen ostamiseen liittyviä rangaistusäännöksiä. Järjestyslain (612/2003) 7 §:n 1 momentin ja 

16 §:n 1 momentin 5 kohdan perusteella seksuaalipalvelujen ostaminen ja maksullinen 

tarjoaminen yleisellä paikalla on sakolla tai rikesakolla rangaistava järjestysrikkomus. Rikoslain 

20 luvun 8 §:ssä säädetään rangaistavaksi seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta. Seksu-

aalipalvelujen myymiseen ja ostamiseen liittyvät myös eräät muut rikoslain säännökset. Pari-

tuksena (rikoslain 20 luvun 9 §) ja törkeänä parituksena (rikoslain 20 luvun 9 a §) rangaistaan 

tekoja, jotka liittyvät taloudellisessa hyötymistarkoituksessa järjestettävään sukupuoliyhteyteen 

tai siihen rinnastettavaan tekoon. Ihmiskauppa (rikoslain 25 luvun 3 §) ja törkeä ihmiskauppa 

(rikoslain 25 luvun 3 a §) voidaan tehdä tarkoituksessa saattaa sen kohde seksuaalisen 

hyväksikäytön eli esimerkiksi parituksen kohteeksi. 
 

Rangaistussäännösten lisäksi on syytä todeta se, että vuonna 1999 ulkomaalaislakia (378/1991) 

muutettiin siten, että perusteltu epäily seksuaalipalveluiden myymisestä lisättiin 
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käännyttämisperusteeksi lain 37 §:n 1 momentin 4 kohtaan. Tämä käännytysperuste on otettu 

myös uuteen ulkomaalaislakiin (301/2004; 148 §:n 1 momentin 6 kohta). 
 

Nyt käsiteltävässä esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi niin, että seksuaalipalvelu-jen 

ostamisesta tulee yleisesti rangaistavaa. Uudesta krimmalisoinnista säädettäisiin rikoslain 20 

luvun 8 §:ssä. 
 

Seksuaalipalvelujen ostamiseen syyllistyisi se, joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa 

toisen ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon. Seksu-

aalipalvelujen ostamisesta tuomittaisiin myös se, joka käyttää seksuaalipalveluita, joista toinen 

on luvannut tai antanut korvauksen. Rangaistukseksi määrättäisiin sakkoa tai enintään kuusi 

kuukautta vankeutta. Rangaistusasteikko mahdollistaisi ostamisrikosten käsittelyn yk-

sinkertaisessa rangaistusmääräysmenettelyssä. Uutta rangaistussäännöstä ei sovellettaisi, jos teko 

olisi rangaistava ankarammin rangaistavana seksuaalipal veluj en ostamisena nuorelta. Yritys 

olisi rangaistava. Uusi rangaistussäännös vastaisi olennaisilta osin Ruotsin rikoskaaren 6 luvun 

11 §:ssä olevaa. 
 

Seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta koskevaa, rikoslain 20 luvun uuteen 8 a §:ään siirrettävää 

rangaistussäännöstä täydennettäisiin niin, että tästäkin rikoksesta tuomittaisiin myös se, joka 

käyttää toisen korvaamia seksuaalipalveluja. 
 

Koska rikoslain 20 luvun 8 § koskisi kaikissa paikoissa tehtyjä seksuaalipalvelujen ostamista-

pahtumia, järjestyslain 7 §:n 1 momentista poistettaisiin kielto ostaa seksuaalipalveluja yleisellä 

paikalla. Seksuaalipalvelujen ostaminen poistettaisiin myös järjestyslain järiestysrikko-muksia 

koskevan 16 §:n 1 momentin 5 kohdasta. 
 

Lainsäädännöllisesti tilanne muuttuisi ehdotusten hyväksymisen myötä niin, että myös muualla 

kuin yleisellä paikalla tapahtuva seksuaalipalvelujen ostaminen tulisi rangaistavaksi. Lisäksi 

ostamista koskeva yleinen rangaistussäännös edellyttäisi toisin kuin järjestyslain 7 §:n 1 

momentti ryhtymistä sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon. Jär-

jestyslaki kriminalisoi pelkän, ostamisen. Uusi rangaistussäännös ankarimpine rangaistusas-

teikkoineen tarkoittaisi käytännössä myös sitä, että seksuaalipalvelujen ostamisesta määrättäisiin 

jonMn verran ankarampia sakkorangaistuksia kuin mitä järjestyslain nojalla on määrätty. 
2. Ihmiskauppaan ja paritukseen kytketty rangaistussäännös 
 



 

 

Ehdotetun lainsäädännön kaikissa valmisteluvaiheissa samoin kuin eduskuntakäsittelyn aikana 

on vahvasti noussut esiin vaihtoehto, jossa kriminalisoitaisiin seksuaalipalvelujen ostaminen 

ihmiskaupan uhrilta tai parituksen kohteelta. Sellaista rangaistussäännöstä ehdotti aikanaan 

oikeusministeriön asettaman työryhmän vähemmistö osamietinnössään (Ihmiskauppa, paritus ja 

prostituutio. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2003:5). 
 

Hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä harkittiin sitä, pitäisikö seksuaalipalvelujen os-

tamisen kriminalisointi sitoa vain ihmiskauppaan tai paritukseen liittyviin ostamistapahtu-miin. 

Tällainen vaihtoehto kuitenkin torjuttiin useastakin syystä (esityksen sivut 20-21). Ensinnäkin 

tekijän tahallisuus (olosuhdetahallisuus tässä tapauksessa) edellyttäisi jonkinlaista tietoisuutta 

mainitusta liitynnästä ja sen tietoisuuden toteennäyttämistä. Ihmiskauppa- tai pari-tuskytkennän 

ei voida kuitenkaan useinkaan olettaa ilmenevän ostamisolosuhteista, tahallisuuden 

toteennäyttämisen voi olettaa siis olevan työlästä. 
 

Epäselvää on myös se, miten ihmiskauppa- tai paritusrikoksen tulisi olla selvitetty, jotta siihen 

liittyvästä seksuaalipalvelujen ostamisesta voitaisiin rangaista. Pelkän rikosepäilyn ei tulisi 

riittää. Toisaalta tuomion, erityisesti lainvoimaisen tuomion edellyttäminen ihmiskauppa- tai 

paritusrikoksesta tarkoittaisi seksuaalipalvelujen ostamista koskevan rikoksen käsittelyn vii-

västymistä ja sen käsittelyn estymistä rangaistusmääräysmenettelyssä. Ihmiskauppa- ja pari-

tusrikoksiin syyllistyneistä vain osa saadaan vastuuseen teoistaan. Näin ollen rangaistavuuden 

ulkopuolelle jäisi ostamistapahtumia, joissa myyjä on tosiasiallisesti ihmiskaupan uhri tai pa-

rittajan alaisuudessa. 
 

Edellä mainittujen seikkojenkin perusteella ihmiskauppaan ja paritukseen sidottuun rangais-

tussäännökseen liittyy vaikea kysymys, joka tulee vastaan muidenkin kriminalisoinnin sisältöä 

koskevien kysymysten osalta. Kysymys kuuluu: miten määritetään ei-vapaaehtoinen prostituutio 

ja mihin raja vedetään ei-vapaaehtoisen ja vapaaehtoisen prostituution välillä? Mainittu kysymys 

herättää jatkokysymyksiä. Voiko prostituoidun pakottamiseen liittyä oheisrikok-sina muitakin 

rikoksia kuin ihmiskauppa ja paritus? Toimiiko parituksen kohde aina pakotet- 

 

tuna? Mikä merkitys on sillä, että prostituoitu ei ole ihmiskaupan uhri tai parituksen kohde, mutta 

hän harjoittaa prostituutiota elinolosuhteidensa aiheuttamasta taloudellisesta tai muusta 

vastaavasta pakosta, koska mahdollisuutta toimeentulon saamiseen muulla tavalla ei kerta 



 

 

kaikkiaan ole? Seksuaalipalvelujen myymisen vapaaehtoisuuden todentamiseen saattaa myös 

liittyä näyttövaikeuksia. 
 

Ihmiskauppa- ja paritusrikollisuuteen kytkettyyn rangaistussäännökseen liittyvät edellä mainitut 

käytännön vaikeudet. Nyt rikoslain 20 luvun 8 §:ään ehdotettua rangaistussäännöstä on arvosteltu 

sen tulkinnanvaraisuudesta. Tilanne ei helpotu lisäämällä tunnusmerkistöön rangaistavuuden 

lisäedellytyksiä. Se saattaisi tässä tapauksessa johtaa siihen, että rangaistussäännöksellä 

ainoastaan symbolisesti osoitettaisiin paheksuntaa seksuaalipalvelujen kaupan vakavimpia 

tekomuotoja kohtaan. Jos seksuaalipalvelujen ostamiseen ja palvelujen kysyntään halutaan 

rikoslainsäädännöllä todella puuttua, rangaistussäännöksen aiheuttamat näyttö- ja tulkintavai-

keudet on pyrittävä parhaan mukaan poistamaan. 
 

Sinällään ihmiskauppaan ja paritukseen sidottua rangaistussäännöstäkään ei ole syytä sulkea 

täysin pois. Kysymyksessä olisi kuitenkin rangaistussäännös, joka ihmiskauppiaiden ja paritusta 

harjoittavien olisi otettava huomioon harkitessaan toimintaansa Suomessa. Säännöksellä voisi 

myös olla vaikutusta suhtautumiseen seksuaalipalvelujen ostamiseen yleisemminkin. Sellaisen 

rangaistussäännöksen säätäminen kuitenkin edellyttää, että edellä esiin tuodut ongelmat kyetään 

tyydyttävästi ratkaisemaan sekä rangaistussäännöksen sisällön muotoilussa että sen 

yksityiskohtaisissa perusteluissa. 
 
 

3. Hallituksen esityksen tausta 
 

Seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisoimisen osalta hallituksen esitys perustuu oikeusmi-

nisteriön asettaman työryhmän edellä mainittuun osamietintöön. Kuten edellä todettiin, työryhmä 

ei ollut yksimielinen. Kuten nyt kysymyksessä olevan asian käsittelyssä muutenkin, työryhmän 

osamietinnön ehdotus seksuaalipalvelujen ostamisen säätämisestä yleisesti rangaistavaksi jakoi 

lausunnonantajien mielipiteet. 
 

Seksuaalipalvelujen ostamiseen ja myymiseen liittyvää lamsäädannön tarvetta käsiteltiin myös 

perusteellisesti hallituksen esityksessä HE 34/2004 vp, joka koski muun ohessa ihmis-

kaupparikosten säätämistä rangaistavaksi. Hallituksen esityksen johtopäätös oli se, että palve-

lujen ostamiseen liittyvä rangaistussäännös on tarpeellinen. Eräitä seikkoja jäi kuitenkin selvi-

tettäviksi, minkä vuoksi hallituksen esityksessä ei vielä ehdotettu rangaistussäännöstä, mutta 

todettiin asiaa koskevan hallituksen esityksen tulevan annettavaksi vuonna 2005. 
 



Rikesakon käyttämismahdollisuus myös sulkeutuisi pois. Toisaalta rangaistusasteikon mah-

dollistama vankeusrangaistus olisi käytännössä teoreettinen vaihtoehto. 

 

Hallituksen esityksessä HE 34/2004 vp päädyttiin työryhmän tavoin kielteiseen kantaan sek-

suaalipalvelujen myymisen yleisen krimmalisoimisen suhteen, ja tätä kysymystä ei enää avattu 

uuden esityksen valmistelun yhteydessä. Seksuaahpalvelujen myyminen yleisellä paikalla olisi 

edelleen rangaistavaa järjestysrikkomuksena. 
 

Kansainvälisistä velvoitteista ei aiheudu suoraan velvollisuutta kriminalisoida seksuaahpalve-

lujen ostamista. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansa-

kuntien yleissopimuksen (Palermon yleissopimus) ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan 9 

artiklan 5 kappale velvoittaa kuitenkin ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin kaikenlaisen ihmisten, 

erityisesti naisten ja lasten hyväksikäyttöä edistävän, ihmiskauppaa aiheuttavan kysynnän 

vähentämiseksi. Lisäksi uusi Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen yleissopimus velvoittaa 

harkitsemaan ihmiskaupan uhrien palveluiden ostamisen kriminalisoimista (19 artikla). 

Seksuaahpalvelujen ostamisen kriminalisointia sivuavia kysymyksiä on myös käsitelty eräissä 

kansainvälisissä suosituksissa ja vastaavissa velvoittamattomissa asiakirjoissa. Lisäpöytäkirjan 

kansallista voimaansaattamista koskeva lakiehdotus sisältyy nyt käsiteltävään hallituksen 

esitykseen. Suomi ei ole vielä allekirjoittanut Euroopan neuvoston yleissopimusta, jota 

koskevista toimenpiteistä huolehtiminen kuuluu ulkoasiainministeriölle. 
 
 

4. Kriminalisoinnin tavoitteet 
 

Seksuaahpalvelujen ostamisen yleisellä kriminalisoinnilla pyritään kysyntään vaikuttamalla 

vähentämään prostituutiota siihen liittyvien haittavaikutusten vuoksi. Prostituutio saattaa ai-

heuttaa harjoittajalleen esimerkiksi päihde-ja mielenterveysongelmia. Ennen kaikkea on otettava 

huomioon prostituutioon liittyvä muu rikollisuus, josta vakavin osa koskee ihmiskauppaa ja 

paritusta. 
 

Krimmalisoimisen tavoitteena on edistää seksuaalista itsemääräämisoikeutta, sosiaalista tasa-

arvoa ja sukupuolten tasa-arvoa. Nämä näkökohdat liittyvät siihen, että seksuaahpalvelujen 

myymiseen harvoin ryhdytään täysin vapaaehtoisesti ilman esimerkiksi taloudellista pakkoa, 

prostituoiduista osa on huonossa sosiaalisessa asemassa ja prostituoidut ovat pääsääntöisesti 

Mitä tulee nyt kysymyksessä olevan krimmalisoinnin mahdollisuuksiin vaikuttaa käyttäyty-

miseen, arvoihin ja asenteisiin, Ruotsista saadut mtkimus- ja kyselytulokset tukevat sellaista 

mahdollisuutta. Kun seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisoimista valmisteltiin Ruotsissa, 



 

 

enemmistö kansasta oli mielipidetiedustelujen mukaan kriminalisoimista vastaan. Kriminalisointi 

on voimaantulonsa jälkeen saanut 70-80 prosentin kannatuslukuja. Ruotsinkin esimerkin 

perusteella on selvää, että pelkällä kriminalisoimisella ei voida saavuttaa asenteita muokkaavaa 

vaikutusta. Sitä tukevat valistus- yms. kampanjat, joilla kriminalisointiin liittyvä kielto ja 

kriminalisoinnin taustalla olevat näkökohdat saatetaan kansalaisten tietoon. 
 

Erityisesti kriminalisoinnilla pyritään heikentämään ihmiskauppa- ja paritusrikollisuuden toi-

mintaedellytyksiä. Suomeen päätyvistä ihmiskaupan uhreista voidaan pääosan olettaa olevan 

nimenomaan seksuaalipalvelujen myymiseen liittyvän hyväksikäytön uhreja. Ihmisten perus-

oikeuksia vakavasti loukkaavan ihmiskaupan uhkaan on suhtauduttava vakavasti. Paritusri-

kollisuus puolestaan ei ole enää uhkatekijä vaan todellisuutta tämän päivän prostituutiossa. 
 

Ruotsin kokemukset osoittavat, että nyt ehdotettavalla kriminalisoinnilla on merkitystä ihmis-

kauppaa ja paritusta harjoittaville rikollisille ja rikollisorganisaatioille. Ruotsin keskusrikos-

poliisin raporttien mukaan rikostutkinnoissa on ilmennyt, että mainittujen rikosten harjoittajat 

eivät pidä Ruotsia enää houkuttelevana maana, koska toiminta on kriminaksoinnin myötä vai-

keutunut. On selvää, että tällaisen vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan kriminalisoinnin 

tunnetuksi tekeminen myös ulkomailla. 
 

Seksuaalipalvelujen ostamisen krimmalisoinnin harkitsemisen yhteydessä on tietenkin huo-

mattava, että prostituoitujen suojelun kannalta kriminalisoiminen on vain yksi, joskin tärkeä 

keino. Tarvitaan puuttumista prostituution syihin ja prostituoitujen monipuolista tukemista ja 

auttamista. Prostituution harjoittajilleen aiheuttamien terveydellisten, mielenterveydellisten ja 

sosiaalisten haittojen korjaamiseen tarvitaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. 
 

Seksuaalipalvelujen ostamisen krimmdisoimiseen on katsottu liittyvän ongelmia, jotka liittyvät 

osin järjestyslain ja Ruotsin lainsäädännön soveltamisesta saatuihin kokemuksiin. Näitä 

 

ovat näyttö- ja tulkintavaikeudet, prostituution pamuminen maan alle, parittajien vallan li-

sääntyminen, prostiraoituihin kohdistuvan väkivallan lisääntyminen ja paritusrikosten selvit-

tärnismahdollisuuksien heikentyminen. Mitä tulee edellä mainittuihin mahdollisiin kriminali-

soimisen haittavaikutuksiin, kriminalisoimisesta saatavien hyötyjen on lainvalmistelussa kat-

sottu olevan mahdollisia haittoja suurempia, varsirikin jos haittoja tarkastellaan analyyttisesti. 



 

 

Jokaista väitettyä haittavaikutusta vastaan voidaan esittää vasta-argumentteja. Ruotsin väitet-

tyjen haitallisten vaikutusten tueksi ei ole esitettävissä vakuuttavia tutkimustuloksia, vaan pit-

kälti on kysymys oletetuista vaikutuksista. Tämän on todennut myös Norjan asiantuntijaryhmä, 

joka päätyi vuonna 2004 kielteiseen lopputulokseen seksuaalipalvelujen ostamisen kri-

rnmalisoimisen suhteen. 
 
 

5. Käsittely- ja lainsäätämisjärjestykseen liittyvät kysymykset 
 

Hallituksen esityksessä on käsitelty laiminalisoinnin vaikutuksia tiettyihin perusoikeuksiin ja 

niiden käyttämiseen. Näitä perusoikeuksia ovat perustuslain 7 §:ssä tarkoitetut henkilökohtainen 

vapaus ja koskemattomuus, 10 §:ssä tarkoitettu yksityiselämän suoja ja 18 §:ssä tarkoitettu 

elinkeinovapaus. 
 

Hallituksen käsityksenä on esitetty, että lakiehdotus rikoslain 20 luvun muuttamisesta voidaan 

käsitellä tavallisessa lamsäätämisjärjestyksessä. Selvänä voidaan pitää sitä, että tämä johto-

päätös vahvistuu, jos rangaistavuus sidottaisiin vain ihmiskaupan uhrien tai parituksen kohteena 

olevien henkilöiden palveluiden ostamiseen. 
 

Lukuisissa lakivaliokunnalle annetuissa lausunnoissa ehdotettua seksuaalipalvelujen ostamista 

koskevaa rangaistussäännöstä on pidetty rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen ja rikoslain-

säädännön tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta avoimena, epätäsmällisenä tai tulkinnanva-

raisena. Näillä kysymyksillä on yhteys perustuslain 8 §:ään, jossa säädetään rikosoikeudellisesta 

laillisuusperiaatteesta. Tältä kannalta ehdotetun rangaistussäännöksen ei voida kuitenkaan 

katsoa eroavan mainittavalla tavalla rikoslain nykyisistä rangaistussäännöksistä. 
 

Säännöksen soveltamisalaa on toki mahdollista rajata ja täsmentää tarkoituksenmukaisella ta-

valla. Kriminalisointi voidaan säätää esimerkiksi koskemaan prostituutiota. Tunnusmerkistön 

rasittaminen lisätekijöillä ei ole kuitenkaan missään tapauksessa ongelmatonta. Saatetaan jou- 
6. Palermon yleissopimuksen lisäpöytäkirjat 
 

Palermon yleissopimus ja sen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevat li-

säpöytäkirjat on hyväksytty 15.11.2000. Suomi on allekirjoittanut asiakirjat 12.12.2000. 

Yleissopimus on tullut Suomessa voimaan 11.3.2004. Yleissopimus ja lisäpöytäkirjat ovat tul-

leet kansainvälisesti voimaan. Euroopan yhteisön liittyminen Palermon yleissopimukseen ja sen 

lisäpöytäkirjoihin tuli vireille syksyllä 2003. Yleissopimukseen Euroopan yhteisö liittyi jo 



naisia. Viime vuosina voimistunut kansainvälinen ihmiskaupan vastainen toiminta lähtee siitä, 

että ihmistä ei voida pitää kauppatavarana. 

 

vuonna 2004. Lisäpöytäkirjat käsittelevät maimttujen rikosten ehkäisemistä ja rankaisemista, 

ihmiskaupan uhrien ja laittomasti maahan tuotujen henkilöiden auttamista, suojelemista ja 

asemaa sekä kansainvälistä yhteistyötä. Pöytäkirjat sisältävät lukuisasti lainsäädännön alaan 

kuuluvia määräyksiä, minkä vuoksi ne on tullut perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaisesti 

saattaa eduskunnan hyväksyttäviksi. 
 

Lisäpöytäkirjojen kansallisen voimaansaattamisen ei arvioida edellyttävän lainsäädäntömuu-

toksia, koska Suomen lainsäädäntö täyttää pöytäkirjojen edellyttämän vähimmäistason. Kri-

minalisointivelvoitteet on jo toteutettu 1.8.2004 voimaan tulleella lailla rikoslain muuttamisesta 

(650/2004). Parhaillaan on käynnissä useita lainvalmistelu- ja muita hankkeita, joilla pyritään 

ihmiskaupparikosten selvittämisedellytysten, käsittelyn ja uhrien aseman parantamiseen 

entisestään. 
 

Palermon yleissopimuksen lisäpöytäkirjoilla on tärkeä käytännöllinen ja periaatteellinen mer-

kitys ihrniskaupparikosten ja maahanmuuttajien salakuljetusrikosten käsittelyssä. Niihin on 

myös jo liittynyt huomattava määrä valtioita. Osittain kansalliseen voimaansaattamiseen on 

vaikuttanut se, että Euroopan yhteisön liittymistä näihin lisäpöytäkirjoihin on käsitelty pitkään 

ja epämääräisesti. Päätöksiä liittymisestä ei ole vieläkään. Kuten edellä todettiin, ihmiskauppaa 

koskevan lisäpöytäkirjan 9 artiklan 5 kappaleella voidaan katsoa olevan yhteys seksuaali-

palvelujen ostamisen krimmahsoimiseen. Nyt kysymyksessä olevan hallituksen esityksen 

valmistelun yhteydessä onkin katsottu, että lisäpöytäkirjojen saattamista eduskunnan hyväk-

syttäviksi ei ole enää syytä lykätä. 

Lisäpöytäkirjojen on katsottu olevan sekasopimuksia eli jaetun toimivallan sopimuksia, joiden 

määräyksistä osa kuuluu Euroopan yhteisön toimivaltaan ja osa jäsenvaltion toimivaltaan. Tässä 

yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota nimenomaan yhteisön yksinomaiseen, jäsenvaltion 

toimivallan poissulkevaan toimivaltaan, koska yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvissa 

kysymyksissä jäsenvaltiot eivät saa pääsääntöisesti sitoutua kansainvälisiin velvoitteisiin. 

Jäsenvaltioille kuuluva toimivalta voi muuttua yhteisölle kuuluvaksi yksinomaiseksi 

toimivallaksi yhteisön lainsäädäntötoimenpiteiden tai yhteisön tekemien muiden päätösten 

myötä. 
 

Toimivallan jaolla on siis merkitystä paitsi Euroopan yhteisön lisäpöytäkirjoihin liittymisen 

myös niiden kansallisen voimaansaattamisen kannalta. Perustuslakivaliokunnan (PeVL 6/2001 



 

 

vp) esittämän perustuslain 94 §:n 1 momentin tulkinnan mukaan lainsäädännön alaan eivät 

kuulu sellaiset sopimusvelvoitteet, jotka koskevat Euroopan yhteisön yksinomaiseen 

toimivaltaan kuuluvia asioita. Eduskunnan suostumus ei koske tällaisia asioita koskevia so-

pimuksen osia. Euroopan yhteisön lisäpöytäkirjoihin liittymistä käsiteltäessä Suomi on edus-

kunnan kannanottojen mukaisesti (E 70/2003 vp) edellyttänyt, että liittymispäätöksiin liittyvissä 

yhteisön toimivaltaa koskevissa selityksissä yhteisön toimivalta määritellään tarkasti ja että 

yksilöidään ne lisäpöytäkirjojen kohdat, joiden kattamilla aloilla yhteisöllä on toimivalta. 
 

Ratifiointiin liittyen voidaan todeta se, että pääsopimus eli Palermon yleissopimus saatettiin 

Suomessa kansallisesti voimaan ennen kuin Euroopan yhteisössä oli tehty päätös yleissopi-

muksen hyväksymisestä yhteisön puolesta. Voimaansaattamista koskevassa hallituksen esi-

tyksessä (HE 32/2003 vp, s. 49) todetaan, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan 

(PeVL 6/2001 vp) eduskunnan suostumusta ei perustuslain 94 §:n 1 momentin nojalla tarvita 

sopimusvelvoitteille, jotka koskevat EY:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia asioita. Halli-

tuksen esityksen mukaan yleissopimuksen erästä kappaletta lukuun ottamatta yksityiskohtaisen 

arvion tekeminen yhteisön ja jäsenvaltioiden välisestä toimivallanjaosta oli siinä esityksessä 

mahdotonta erityisesti siitä syystä, että toimivallanjako sekasopimuksissa riippuu paitsi yhteisön 

toimivallan laajuudesta, myös yhteisön päätöksestä käyttää toimivaltaansa sekasopimuksia 

hyväksyttäessä, eikä neuvosto ollut tehnyt päätöstä yleissopimuksen hyväksymisestä yhteisön 

puolesta. 
 

Kun Euroopan yhteisön liittymistä lisäpöytäkirjoihin on käsitelty yhteisön toimielimissä, Suomi 

ei ole saanut kannatusta mielipiteelleen, jonka mukaan yhteisön yksinomaiseen toimi- 

 

valtaan kuuluvat lisäpöytäkirjojen kohdat määritettäisiin erityisen tarkasti, esimerkiksi artik-

lakohtaisesti, liittymispäätöksien liitteinä olevissa yhteisön toimivaltaa koskevissa selityksissä. 

Asiasta saataneen lähikuukausina Euroopan unionin neuvoston liittymispäätökset, joihin liittyvissä 

selityksissä viimeisen asiakirjaehdotuksen (5535/4/06 REV 4 CRIMORG 12 MIGR 5) mukaisesti 

todetaan yhteisön toimivallan soveltamisalan ja käytön kehittyvän jatkuvasti, sillä yhteisö 

hyväksyy lisää asiaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä, ja yhteisön täydentävän tai muuttavan 

tarvittaessa selityksiä lisäpöytäkirjojen asianomaisten kappaleiden mukaisesti. Yhteisön 

toimivaltaan suhteessa yhteisön ulkopuolisiin valtioihin ja kansainvälisiin organisaatioihin 

katsotaan kuuluvan asiat, joiden osalta yhteisö on hyväksynyt sääntöjä ja määräyksiä. 


